
بغداد/ الزوراء:
قررت مديرية املرور العامة، امس السبت، 
املسـجلة ببصـورة  املركبـات  تسـجيل 
غـري قانونية وغري املسـجلة اصالً.وقال 
مدير إعالم والعالقـات يف مديرية املرور 
العامـة، العميد حيـدر كريم، يف ترصيح 
صحفي: إن“مدير املـرور العامة، اللواء 
طارق اسماعيل الربيعي، وجه باملبارشة 
بتسـجيل املركبـات التـي دخلـت وتـم 

تسـجيلها بصورة غري قانونية والتي لم 
تسـجل أصالً“، مبيناً أن ”هذه املركبات 
التـي ال يوجـد لها قيـد يف مديرية املرور 
العامة“.وأضاف أن ”املبارشة بتسـجيل 
هذه املركبات يبدأ من يوم الثالثاء املقبل 
ولفرتة شـهرين“، مشـرياً اىل أن ”القرار 
تضمـن ايضـا اطـالق رساح املركبـات 
التي تـم حجزها واملشـمولة ضمن هذا 

التسجيل“.

مدريد/ متابعة الزوراء:
طائـرة  إن  اإلسـبانية  الرشطـة  قالـت 
كانـت يف رحلة بني املغـرب وتركيا نزلت 
مطـار  يف  السـبت،  امـس  اضطراريـا، 
باململكة لنقل راكب إىل املستشـفى ظهر 
عليه إعياء شـديد، فاستغل الفرصة 20 
آخرين للفرار، فيما اعتقلت الرشطة 11 
منهم. ووفقا لصحيفة ”إل بايس“، فإن 
املحققني يعتقدون أن الركاب الذين فروا 
دبروا عملية هبوط الطائرة. وأضافت أن 
الراكب الذي ادعى شـعوره باإلعياء ُنقل 
إىل املستشفى حيث تبني أنه بصحة جيدة، 
فاعتقلته الرشطة بتهمة ”املساعدة عىل 
الهجرة غـري الرشعيـة ومخالفة قانون 
دي  باملـا  رشطـة  األجانب“.واعتقلـت 

مايوركا اإلسـبانية 11 شخصا فروا من 
طائـرة قامت الجمعة بهبوط اضطراري 
يف مطار املدينـة يف أرخبيل الباليار.وقال 
الحرس املدني اإلسباني إن الطائرة التي 
كانـت تقوم برحلـة بني املغـرب وتركيا 
ُسمح لها بالهبوط اضطراريا يف باملا دي 
مايوركا إثـر ورود بالغ عن شـعور أحد 
ركابهـا بإعياء.وأضاف أنـه أثناء إخالء 
املريض املفرتض من الطائرة، انتهز نحو 
20 راكبا الفرصة للهـروب منها، فنزلوا 
عىل املدرج والذوا بالفرار.وبدأت الرشطة 
والحـرس املدني عمليـات بحث يف املطار 
أدت إىل شـل حركته التي لم تسـتأنف إال 

قرابة منتصف الليل.

 القاهرة/ متابعة الزوراء:
لليوم  السـودانيون،  بينما يواصـل 
الثالث عرش عىل التوايل، تصعيدهم 
ضد االنقالب العسكري بقيادة قائد 
الجيش عبد الفتاح الربهان، ذكرت 
وكالة ”رويرتز“ امس السبت، نقال 
عن مصدرين، أن الجيش السوداني 

شـدد اإلجراءات األمنية عىل رئيس 
الـوزراء املعـزول عبد اللـه حمدوك 
وقيـد اتصاالتـه أكثر، فيمـا قررت 
جامعة الـدول العربية إرسـال وفد 
رفيع املسـتوى إىل السـودان بهدف 
تقريب وجهات النظـر بني الفرقاء 
املدنيني والعسكريني للتوصل إىل حل 

لألزمة الراهنة التي تشهدها البالد.
وقـال املصـدران، اللـذان أوضحت 
الوكالـة أنهما مـن حكومة رئيس 
الـوزراء املعزول، إن املفاوضات من 
أجل إيجـاد حل لألزمة السياسـية 
يف السـودان بعـد انقـالب الربهـان 
وصلت إىل ”طريق شـبه مسـدود“، 

إىل  العـودة  الجيـش  رفـض  بعـد 
الديمقراطـي. التحـول  مسـار 
وأضاف املصدران أن الجيش شـدد 
أيضـا القيود عىل حمـدوك بعد حل 
حكومتـه ووضعـه رهـن اإلقامـة 
الجربيـة يف منزله، يف أعقاب انقالب 
السـودان الذي وقع يف 25 أكتوبر/ 

ترشين األول.ولم يصـدر حتى اآلن 
بيان رسـمي سـواء من الجيش أو 
حكومة حمدوك.وذكر املصدران أن 
الجيش شدد اإلجراءات األمنية عىل 
منزل حمـدوك يف الخرطـوم ويقيد 

أكثر اتصاالته.

بغداد/ الزوراء:
أقيـم، مسـاء امـس السـبت، مجلس عـزاء عىل 
شـهداء التظاهرات املعتصمـني املحتجني رفضا 
لنتائـج االنتخابات أمام بوابـة املنطقة الخرضاء 
مـن جهة الجـرس املعلق بحضور رسـمي وامني 
رفيع.وقـال مصـدر ان «مجلس العـزاء حرضه 
زعيـم تحالف الفتح هادي العامري واالمني العام 
لحركة عصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعيل، 
ونائب رئيس هيئة االركان يف الحشد الشعبي عبد 
العزيز املحمداوي، وشـخصيات امنية وسياسية 
من قيادات تحالف الفتح.واضاف املصدر إن «وفداً 
أمنيا رفيعاً ضم وزيـر الداخلية عثمان الغانمي، 
ورئيس اركان الجيش الفريق أول ركن عبداالمري 
يارالله، ونائـب قائد العمليات املشـرتكة الفريق 

أول ركن عبداالمري الشمري، حرض مجلس العزاء 
عىل شهيد التظاهرات الذي أقيم يف بوابة املنطقة 
الخرضاء وسـط بغـداد». وأصـدر رئيس مجلس 
الـوزراء القائد العام للقوات املسـلحة، مصطفى 
جديـدة  توجيهـات  السـبت،  امـس  الكاظمـي، 
لتأمـني منطقة التظاهـر قـرب الخرضاء.وذكر 
بيان لقيادة العمليات املشـرتكة تلقت « الزوراء» 
نسـخة منه  أنه «وبعد ما حصل يوم الجمعة من 
أحداث مؤسـفة قرب ساحات االعتصام يف بغداد، 
جـه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، السـبت، 
بتشـكيل لجنـة تحقيـق تضم الحشـد الشـعبي 
للنظـر بأحداث اليوم التي جـرت يف بغداد.وقالت 
قيـادة العمليـات املشـرتكة يف بيـان، إن ”القائد 
العـام للقوات املسـلحة مصطفـى الكاظمي أمر 

بتشـكيل لجنة تحقيق عليا ضمـت يف عضويتها 
أمن الحشـد الشـعبي للنظر يف األحداث املؤسفة 
التي شـهدتها تظاهرات أمـس الجمعة املصادف 
الخامـس من ترشين الثاني الجـاري“. وأضافت 
أن ”اللجنة بـارشت تحقيقاتها فور صدور االمر 
للكشـف عن املالبسـات والتداعيات التي أدت إىل 
سقوط شهداء وجرحى من املتظاهرين والقوات 
األمنية وتقديم املقرصين أمام املساءلة القانونية 
العـام  القائـد  أوامـر  لتقصريهـم ومخالفتهـم 
الرصيحة التي أكدت برصاحة ووضوح عىل عدم 
إطالق الرصاص الحي تحت اي ظرف كان“.وأمر 
الكاظمـي، بحسـب البيان، ”بتعويـض الضحايا 
وقرر القيام شـخصياً باإلرشاف املبارش عىل سري 
عمل التحقيـق والتدابري املطلوبـة الحقاق الحق 

للضحايـا وهـم جميعاً من أبناء شـعبنا العراقي 
وواحبنـا يحتـم علينـا حمايتهـم واالقتصـاص 
لهـم من املعتدي أيـاً كان امام القضـاء العادل“.
هذا وأعلن، امس السـبت، إغـالق مداخل املنطقة 
الخرضاء وسـط انتشـار أمنـي. فيمـا انطلقت 
مسـرية مسـتهدفة الوصول إىل بوابـات املنطقة 
الخرضاء.وبـارش املحتجـون الرافضـون لنتائج 
رسادق  بنصـب  السـبت،  امـس  االنتخابـات، 
االعتصام، من جهة وزارة التخطيط وسط بغداد.

وقال مصدر: إن «املحتجني بارشوا بنصب رسادق 
االعتصـام بالقرب مـن بوابة املنطقـة الخرضاء 
املحاذيـة ل ـوزارة التخطيـط وسـط العاصمة».
بوابـة  طريـق  أغلقـوا  «املحتجـني  أن  وأضـاف 

الخرضاء من جهة التخطيط».

الزوراء/مصطفى فليح:
باسـم  االقتصـادي،  الخبـري  اكـد 
أنطوان، ان تأخري املوازنة سيتسـبب 
ان  بـنّي  فيمـا  السـوق،  يف  بشـلل 
التسعرية املقرتحة للربميل تعد ميزة 

ايجابية سـتغطي العجـز وجزءا من 
الديـون الداخليـة والخارجيـة للبلد.

وقال انطـوان يف حديث لـ»الزوراء»: 
ان «تأخـري املوازنـة مشـكلة اعتدنا 
عليها، وهذا يعني تأخريا للمشـاريع 

االستثمارية وشلال للسوق»، مضيفا 
ان « املوازنة التشـغيلة تشـكل ٧٥٪ 
مـن مجمـوع املوازنة العامـة، ومن 
غـري املعقول ان يسـتمر هذا الوضع 
١٢/١ والبد من إيجـاد حل واإلرساع 

يف إقـرار املوازنة».واسـتدرك: «ولكن 
هـذا يتطلـب أيضـا ان يتم تشـكيل 
إلقـرار  ويجتمـع  النـواب  مجلـس 
وتنفيـذ املوازنة، ويكون هناك توافق 
بـني الحكومـة واملجلـس مـن اجـل 

اسـتمرارية النشـاط االقتصـادي يف 
السـوق خصوصا ان هنـاك ارتفاعا 
يف أسـعار النفط يسـاعد عـىل إقرار 

املوازنة وتسيري األمور».
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انقرة/ متابعة الزوراء:
افتتح الرئيـس الرتكي، رجب طيب أردوغان، 
امس السـبت، سـد ” إيليصو ” رسمياً بسعة 
تخزيـن تبلـغ 11 مليـار مـرت مكعب.وقـال 
أردوغان، يف كلمة خالل مراسـم افتتاح السد 
بوالية ماردين، جنوب رشق تركيا إن ”حماية 
مواردنـا املائيـة قبـل أن تصل حـد النضوب 
واستخدامها بكفاءة وإدارتها بشكل صحيح 
لم تعد خيارا بل رضورة“.ولفت إىل أن افتتاح 

سد ”الربوفيسور فيصل إر أوغلو“ يف إيليصو، 
يعد أحدث مثال عىل سياسـة إنجاز املشاريع 
الخدميـة التي تنتهجهـا حكوماتـه منذ 19 
عاما، يف إطار السـعي لتحقيـق أهداف تركيا 
املنشـودة لعام 2023 يف مئوية تأسيسـها“.

وأوضـح أردوغـان أنهـم ”نجحـوا يف إتمـام 
مـرشوع بناء السـد رغـم كل العراقيـل التي 

ُوضعت يف طريقهم.

إثيوبيا/ متابعة الزوراء:
بعـث رئيس الوزراء اإلثيوبي، آبي أحمد، برسـالة صمود 
للشعب، وذلك تزامنا مع زحف قوات تيغراي نحو العاصمة 
اإلثيوبيـة، أديـس أبابا.وأكـد يف رسـالة له عرب حسـابه 
الرسـمي عىل موقع ”فيسـبوك“ للتواصل االجتماعي أن 
”آخـر أصعب مخاض هـي لحظة والدة الطفـل، واعترب 
أن هـذا هـو الوقت الذي تمر بـه إثيوبيـا حاليا، ووصف 
ذلـك الوقت بأنه ”الـذي يولد فيه األبطال“.وأشـار أحمد 
يف رسـالته لإلثيوبيني إىل أن ”هنـاك تضحية يجب القيام 

بهـا، وأن تلـك التضحيـات هي التـي تـزرع إثيوبيا عىل 
صخـرة لكي تكـون أقوى“.وتابع الفتـا إىل أن ”الصعاب 
زادت مـن قـوة اإلثيوبيني، وأظهر منافسـيهم لهم طرقا 
أخرى“.يف سـياق متصل، شـدد رئيس الـوزراء اإلثيوبي، 
آبـي أحمد، امس السـبت، يف تغريدة له عرب حسـابه عىل 
موقع ”تويرت“ عىل أن ”بالده ستواصل مواجهة تحدياتها 
الراهنة، يف وحدة ال تتزعزع، وأنه سـيظل مع شعبه عىل 

طريقهم نحو القمة بشموخ وبمرونة نحو األمام“.
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الزوراء/ حسني فالح:
كشف الحزب الديمقراطي الكردستاني 
عن سيناريو تشكيل الحكومة املقبلة، 
وفيمـا اعلـن اهـداف زيارة وفـده اىل 
بغـداد ولقائه بالكتل السياسـية، اكد 
سـعيه مع االتحـاد الوطنـي لالتفاق 
عىل شـخصية لشـغل منصب رئاسـة 

الجمهورية.
وقـال القيادي يف الحـزب الديمقراطي 
الكردسـتاني، ماجد شنكايل، يف حديث 
لـ“الـزوراء“: ان الهدف من زيارة وفد 
الحـزب الديمقراطي الكردسـتاني اىل 
بغداد هو الستطالع اآلراء حول تشكيل 
لغـرض تشـكيل  الحكومـة وليسـت 
الكتلـة االكرب، بدليل انـه التقى الهيئة 
وكذلـك  الصـدري  للتيـار  السياسـية 
التقى زعيم ائتالف دولة القانون نوري 
املالكـي، ومن ثم بقيـة الكتل االخرى.
واضاف: ان الحـزب الديمقراطي يعي 
جيـدا بأن االسـتقرار السـيايس يؤدي 
اىل نجـاح الحكومة املقبلـة. مبينا: ان 
جميـع املـؤرشات تقـول ان الحكومة 
األغلبيـة،  بثـوب  توافقيـة  املقبلـة 
وسـيكون فيهـا معارضة مـن الكتل 
التـي ال تحصـل عـىل اسـتحقاقها يف 
الحكومـة وقد يكـون عددهـم 80 اىل 
90 نائبا.واوضـح: ان هنالـك حظوظا 
كبـرية للتيار الصـدري باختيار رئيس 

وزراء اىل جانـب بعض الكتل من الكرد 
والسـنة، باإلضافة اىل جزء من االطار 
التنسـيقي، بينمـا الجـزء االخـر من 
االطار سيذهب اىل املعارضة مع بعض 
الكتل من السـنة والكرد واملسـتقلني. 
مؤكدا: انـه ال يمكن تشـكيل حكومة 

اغلبية ومعارضة بالشـكل النموذجي 
االنظمـة  يف  نالحظـه  كمـا  االمثـل 
الربملانية يف دول العالم، ولكن قد يكون 
ألول مـرة وجود معارضـة قد يتجاوز 
عددهـا مقاعـد كبرية.واشـار اىل: ان 
الحـزب الديمقراطي ليـس لديه فيتو 

او خطـوط حمـراء عىل اي شـخصية 
ترشح لرئاسـة الوزراء، ولكن سيعمل 
مـع رشكائـه عـىل اختيار شـخصية 
تتوافـق عليهـا جميع الكتل .وبشـأن 
رئاسـة الجمهورية، قال شـنكايل: انه 
لـم تتم مناقشـة أي موضـوع يخص 

رئاسة الجمهورية، إال ان هذا املنصب 
مـن حصـة املكـون الكـردي. مبينـا: 
الوطنـي  واالتحـاد  الديمقراطـي  ان 
سيذهبان اىل بغداد بمرشح واحد متفق 
عليه لشغل منصب رئاسة الجمهورية.

ويرى مراقبون ان هناك جدال سياسيا 
مسـتمرا داخـل البيـت الكـردي حول 
منصـب رئاسـة الجمهوريـة، بعد ان 
اعلـن الحـزب الديمقراطـي، يف وقـت 
سـابق، رغبته بالحصـول عىل منصب 
االتحـاد  ان  إال  الجمهوريـة،  رئاسـة 
ذلـك  يرفـض  الكردسـتاني  الوطنـي 
ويؤكـد تمسـكه بهـذا املنصب.وقـال 
عضو االتحـاد الوطني الكردسـتاني، 
سـابق  حديـث  يف  جوهـر،  طـارق 
لـ“الـزوراء“: ان هنـاك اتفاقيـة بني 
الحزبني الديمقراطي واالتحاد الوطني 
حـول منصبي رئاسـة االقليم ورئيس 
الجمهوريـة. مبينـا: ان االتفـاق كان 
ينص عىل ان رئاسـة اقليم كردسـتان 
الديمقراطـي  الحـزب  حصـة  مـن 
الجمهوريـة  ورئاسـة  الكردسـتاني 
االتحاديـة من حصة االتحـاد الوطني 
االتفاقيـة  ومازالـت  الكردسـتاني، 
سـارية املفعول.واشار اىل: ان الحزبني 
حتى اآلن لم يتطرقا اىل موضوع رئيس 
الجمهورية، وقـد يتفقان خالل االيام 

القليلة املقبلة.
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بغداد/ الزوراء:
مقابل  األمريكي  الدوالر  رصف  أسعار  استقرت   
الدينار العراقي، امس السبت، يف البورصة الرئيسية 
بالعاصمة بغداد.وقال مصدر إن بورصتّي الكفاح 
والحارثية املركزيتني يف بغداد، سجلت، صباح امس، 
١٤٨١٠٠ دينار عراقي مقابل ١٠٠ دوالر أمريكي، 
وهي األسعار نفسها التي سجلت صباح الخميس 
والرشاء  البيع  اسعار  أن  إىل  املصدر  املايض.وأشار 
يف  املحلية  باألسواق  الصريفة  محال  يف  استقرت 
بغداد، حيث بلغ سعر البيع ١٤٨٥٠٠ دينار عراقي 
لكل ١٠٠ دوالر أمريكي، بينما بلغت أسعار الرشاء 

١٤٧٥٠٠ دينار عراقي لكل ١٠٠ دوالر أمريكي.

@ä¸Îá€a@äb»éc@äaã‘néa
ÚÓèÓˆã€a@ÚñäÏj€a@¿

@›Óvèni@Òãíbjæa@á«Ïfl@Ü�á•@äÎãæa
ÚÓ„Ï„b‘€a@7À@pbj◊ãæa

@bÌäaã�öa@o�jÁ@Òãˆb†@Âfl@bj◊aä@20@äaãœ
@Ô„bjég@äb�fl@¿

bÓ◊ãmÎ@lãÃæa@µi@Ú‹yä@¿@o„b◊

@\ÜÏ‡ñ^@Ú€béãi@s»jÌ@áºc@Ôie@ıaäåÏ€a@êÓˆä
@ÔiÏÓq�a@k»ì‹€

@Ú»èi@�bÓ8ä@\ÏóÓ‹Ìg^@áé@|nn–Ì@ÊbÀÎÜäc
k»ÿfl@6fl@äbÓ‹fl@11@Õ‹jm@ÂÌç¶
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بغداد/ الزوراء:
املسـتقلة  العليـا  املفوضيـة  أعلنـت 
لالنتخابـات، امس السـبت، االنتهاء من 
عملية إعادة العد والفرز اليدوي يف جميع 
املحطـات اليوم االحد، فيما حددت موعد 
اإلعالن عن النتائج النهائية لالنتخابات.
وقـال عضـو إعـالم املفوضيـة، عمـاد 
جميل، يف ترصيح صحفـي: إن «مالحق 
الطعـون شـملت ١١ محافظـة فقـط، 
وهنالك ٧ محافظـات لم يقدموا مالحق 
طعون».وأضـاف أن «املفوضيـة أكملت 
خمـس محافظات، هـي بابـل وكربالء 
والنجـف ودياىل وبغـداد بجانبيها الكرخ 
والرصافـة»، مبينـاً أن «اليوم سـتكمل 
املفوضيـة محافظـات نينـوى وصـالح 
قـار،  وذي  وكركـوك  والبـرصة  الديـن 

اضافة اىل محطـات املهاجرين يف دهوك 
وهـي ٤٤ محطـة، فضـال عـن اصوات 
النازحـني يف نينوى».وأكد أن «املفوضية 
سـتكمل كل املحطات اليوم، وستحسـم 
إىل  الدعـاوى  كل  وسـرتفع  املوضـوع، 
الجهـات القضائية».وأشـار إىل أنه «بعد 
انتهـاء الهيئـة القضائيـة مـن الطعون 
املقدمة إليها، تستطيع املفوضية االعالن 
عن النتائج النهائية لالنتخابات»، مؤكداً 
«عـدم وجـود أي ضغـوط تمـارس عىل 
املفوضيـة سـواء داخليـاً او خارجيـا».
املسـتقلة  العليـا  املفوضيـة  وأعلنـت 
لالنتخابات، يف وقت سـابق، االنتهاء من 
عد وفـرز املحطات التي قدمت بشـأنها 
أدلة ضمن ملحق طعون مرشحي الكرخ 

والرصافة.

⁄Îáº@ÚÌãy@áÓ‘ÌÎ@Ô†aã‘∫á€a@fiÏzn€a@äbèfl@∂g@ÒÜÏ»€a@ùœãÌ@Ô„aÜÏè€a@îÓßa
@ÊaÜÏè€a@∂g@›óÌ@ÚÓiã»€a@Ú»flbßa@Âfl@…Óœä@áœÎ@NNpböÎb–æa@ãr»m@á»i

بغداد/ الزوراء:
سنة  يف  مدرسة   ١٢٠ افتتاح  السبت،  امس  العطا،  جابر  محمد  بغداد،  محافظ  أعلن 
لتطوير  جاهدة  تسعى  املحافظة  أن  إىل  أشار  فيما  العاصمة،  وأطراف  بقلب  واحدة 
من  جيدة  نسبة  لديها  «املحافظة  إن  صحفي:  ترصيح  يف  العطا  بغداد.وقال  مداخل 
انجاز املدارس يف عموم بغداد»، مبينا أنه «تم افتتاح ١٢٠ مدرسة يف سنة واحدة يف قلب 
واطراف العاصمة». وأضاف أن «افتتاح تلك املدارس سيسهم يف فك الدوامات املزدوجة 
يف املدارس». وبشأن تطوير مداخل العاصمة، أكد العطا أن «املحافظة تسعى جاهدة 
لتطوير مداخل بغداد من خالل دراسة الرشكات املنفذة». وتابع أن «خطة املحافظة 
لسنة ٢٠٢١ ستكون إكساء عدد كبري من الطرق يف االقضية والنواحي يف اطراف بغداد 
ماء  مرشوع  افتتاح  من  تمكنت  «املحافظة  أن  اىل  الفتا  واملجاري»،  ماء  ومشاريع 

املحمودية املركزي املتوقف منذ ٢٠٢١».
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إثيوبيا/ متابعة الزوراء:
آبي  اإلثيوبي،  الوزراء  رئيس  بعث 
للشعب،  صمود  برسالة  أحمد، 
قوات  زحف  مع  تزامنا  وذلك 
اإلثيوبية،  العاصمة  نحو  تيغراي 

أديس أبابا.
حسابه  عرب  له  رسالة  يف  وأكد 
”فيسبوك“  موقع  عىل  الرسمي 
”آخر  أن  االجتماعي  للتواصل 
والدة  لحظة  هي  مخاض  أصعب 
الوقت  هو  هذا  أن  واعترب  الطفل، 
الذي تمر به إثيوبيا حاليا، ووصف 
فيه  يولد  ”الذي  بأنه  الوقت  ذلك 

األبطال“.
وأشار أحمد يف رسالته لإلثيوبيني 
إىل أن ”هناك تضحية يجب القيام 
التي  بها، وأن تلك التضحيات هي 
لكي  صخرة  عىل  إثيوبيا  تزرع 

تكون أقوى“.
”الصعاب  أن  إىل  الفتا  وتابع 
وأظهر  اإلثيوبيني،  قوة  من  زادت 

منافسيهم لهم طرقا أخرى“.
رئيس  شدد  متصل،  سياق  يف 
الوزراء اإلثيوبي، آبي أحمد، امس 
له عرب حسابه  تغريدة  السبت، يف 
عىل موقع ”تويرت“ عىل أن ”بالده 
تحدياتها  مواجهة  ستواصل 
الراهنة، يف وحدة ال تتزعزع، وأنه 
طريقهم  عىل  شعبه  مع  سيظل 
نحو القمة بشموخ وبمرونة نحو 

األمام“.
تتمتع  بالده  أن  إىل:  الفتا  وتابع 
ثقافية  وثروة  كبرية  بإمكانيات 

وتاريخية ووطنية هائلة.
وكانت جبهة تحرير تيغراي أعلنت، 
عىل  السيطرة  املايض،  األحد  يوم 

بإقليم  الواقعة  كومبولتشا  مدينة 
أن سيطرت  بعد  إثيوبيا،  أمهرة يف 
يف  االسرتاتيجية  ديس  مدينة  عىل 

اإلقليم ذاته.
اإلثيوبي،  الوزراء  مجلس  وأعلن 
حالة  فرض  أحمد،  آبي  برئاسة 
بدءا  البالد  مستوى  عىل  الطوارئ 
ترشين  نوفمرب/   2 الثالثاء  من 

الثاني.
يشار إىل أنه نشب رصاع حاد بني 
تيغراي،  وقوات  الوطني  الجيش 
منذ نوفمرب/ ترشين الثاني 2020 
قواعد  عىل  األخرية  اعتداء  بعد 

عسكرية يف شمال البالد. 
آالف  مقتل  يف  الرصاع  وتسبب 
من  يقرب  مما  وترشيد  املدنيني، 
مئات  وتعريض  شخص،  مليوني 

اآلالف لخطر املجاعة.

مدريد/ متابعة الزوراء:
قالت الرشطة اإلسبانية إن طائرة 
وتركيا  املغرب  بني  رحلة  يف  كانت 
السبت،  امس  اضطراريا،  نزلت 
إىل  راكب  لنقل  باململكة  مطار  يف 
املستشفى ظهر عليه إعياء شديد، 
آخرين   20 الفرصة  فاستغل 
 11 الرشطة  اعتقلت  فيما  للفرار، 

منهم. 
فإن  بايس“،  ”إل  لصحيفة  ووفقا 
املحققني يعتقدون أن الركاب الذين 

فروا دبروا عملية هبوط الطائرة. 
ادعى  الذي  الراكب  أن  وأضافت 
شعوره باإلعياء ُنقل إىل املستشفى 
جيدة،  بصحة  أنه  تبني  حيث 
فاعتقلته الرشطة بتهمة ”املساعدة 
عىل الهجرة غري الرشعية ومخالفة 

قانون األجانب“.
مايوركا  دي  باملا  رشطة  واعتقلت 
من  فروا  شخصا   11 اإلسبانية 
بهبوط  الجمعة  قامت  طائرة 
يف  املدينة  مطار  يف  اضطراري 

أرخبيل الباليار.
إن  اإلسباني  املدني  الحرس  وقال 
الطائرة التي كانت تقوم برحلة بني 

بالهبوط  لها  ُسمح  وتركيا  املغرب 
إثر  مايوركا  دي  باملا  يف  اضطراريا 
ركابها  أحد  شعور  عن  بالغ  ورود 

بإعياء.
املريض  إخالء  أثناء  أنه  وأضاف 
انتهز  الطائرة،  من  املفرتض 
للهروب  الفرصة  راكبا   20 نحو 
والذوا  املدرج  عىل  فنزلوا  منها، 

بالفرار.
املدني  والحرس  الرشطة  وبدأت 
عمليات بحث يف املطار أدت إىل شل 
قرابة  إال  تستأنف  لم  التي  حركته 
استمر  توقف  بعد  الليل،  منتصف 
السلطات  وفق  ساعات،  أربع 

املالحية اإلسبانية.
فإن  بايس“  ”إل  لصحيفة  ووفقا 
املحققني يعتقدون أن الركاب الذين 
الطائرة  هبوط  عملية  دبروا  فروا 
إسبانيا  دخول  بقصد  اضطراريا 

بشكل غري قانوني.
الحكومة  باسم  متحدث  وقال 
املحلية: ”حتى اآلن، تم العثور عىل 
الرشطة  جانب  من  شخصا   11
تسعة  يزال  وال  املدني“.  والحرس 
أشخاص عىل األقل فارين، بحسب 

السلطات.
الراكب  أن  الصحيفة  وأضافت 
الذي ادعى شعوره باإلعياء ُنقل إىل 
بصحة  أنه  تبني  حيث  املستشفى 
بتهمة  الرشطة  فاعتقلته  جيدة 
”املساعدة عىل الهجرة غري الرشعية 

ومخالفة قانون األجانب“.
أوال  ”بدا  بيان  يف  الرشطة  وقالت 
نوبة  جراء  غيبوبة  يعاني  أنه 
إىل  إسعاف  سيارة  يف  ونقل  سكر 
املستشفى مع رفيق له رسعان ما 

فر إثر وصوله إىل املستشفى“.
 “24 رادار  ”فاليت  ملوقع  ووفقا 
املالحة  حركة  برصد  املتخصص 
هبطت  التي  الطائرة  فإن  الجوية، 
اضطراريا يف باملا دي مايوركا هي 
320 وتابعة  من طراز إيرباص إيه 
لرشكة ”العربية للطريان (املغرب)“ 
البيضاء  الدار  بني  رحلة  يف  وكانت 

وإسطنبول.
مسار  تغيري  تّم  للحادث،  ونتيجة 
باملا  إىل  متجهة  كانت  طائرة   13
إىل مطارات أخرى، كما شهدت 16 
وفقا  كبريا،  تأخريا  مغادرة  رحلة 

لسلطات املطار.

الزوراء/مصطفى فليح:

اكد الخبري االقتصادي، باسم أنطوان، ان 

تأخري املوازنة سيتسبب بشلل يف السوق، 

فيما بنّي ان التسعرية املقرتحة للربميل 

تعد ميزة ايجابية ستغطي العجز وجزءا 

من الديون الداخلية والخارجية للبلد.

لـ“الزوراء“:  حديث  يف  انطوان  وقال 

اعتدنا  مشكلة  املوازنة  ”تأخري  ان 

للمشاريع  تأخريا  يعني  وهذا  عليها، 

مضيفا  للسوق“،  وشلال  االستثمارية 

 75% تشكل  التشغيلة  املوازنة   ” ان 

غري  ومن  العامة،  املوازنة  مجموع  من 

 1/12 الوضع  هذا  يستمر  ان  املعقول 

إقرار  يف  واإلرساع  حل  إيجاد  من  والبد 

املوازنة“.

ان  أيضا  يتطلب  هذا  ”ولكن  واستدرك: 

ويجتمع  النواب  مجلس  تشكيل  يتم 

هناك  ويكون  املوازنة،  وتنفيذ  إلقرار 

اجل  من  واملجلس  الحكومة  بني  توافق 

يف  االقتصادي  النشاط  استمرارية 

يف  ارتفاعا  هناك  ان  خصوصا  السوق 

املوازنة  النفط يساعد عىل إقرار  أسعار 

وتسيري األمور“.

واعترب ان ” تحديد سعر الربميل بني 50 

إذا  إيجابية  ميزة  للربميل  دوالرا   60 اىل 

غري  ومن  بتدبري،  االقتصاد  إدارة  تمت 

العجز  سيغطى  فإنه  العام،  باملال  هدر 

الداخلية  الديون  من  جزءا  ويغطي 

والخارجية عىل الحكومة، لكن أوال يجب 

عدم  وثانيا  املسترشي  الفساد  تجنب 

هدر األموال العامة وثالثا وجود عقليات 

العملية  هذه  لتنفيذ  كفوءة  اقتصادية 

وتمكني القطاع الخاص من اجل العمل 

عىل خلق فرص عمل للعاطلني بدال من 

حد  وصلت  التي  الحكومية  الوظائف 

االشباع ”.

النفط  وتصدير  ”ضخ  ان  واضاف 

بمعدل 3 ماليني و250 ألف رقم كبري اىل 

85 دوالرا، وبحسب  اىل   80 جانب سعر 

األول  الربع  بداية  يف  قد يصل  التوقعات 

من السنة القادمة اىل 100 دوالر“.

وعن امكانية انهيار اسعار النفط، قال 

انها  بدليل  الحكومة حذرة   ” ان  الخبري 

التسعري،  هذه  بحدود  املوازنة  رشعت 

ويباع بـ 80 دوالرا فهذا تحفظ“.

دول  تحدده  النفط  ”سوق  ان  اىل  الفتا 

كربى وعرض وطلب اقتصادي والعامل 

تحديد  يف  أيضا  دورا  يلعب  السيايس 

أسعار النفط“.
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التأمني رقم (١٠) لسنة ٢٠٠٥  التأمني االهلية املسجلة بموجب قانون ديوان  التأمني الحكومية ورشكات  النفطية رشكات  تدعو رشكة املشاريع 
للمشاركة بمناقصة التأمني عىل موظفي وممتلكات رشكة املشاريع النفطية التابعة لوزارة النفط، وأن الكلفة التخمينية هي (٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠) 
ثالثمائة وخمسون مليون دينار فقط، وبإمكان الرشكات الراغبة بالحصول عىل نسخة من وثائق املناقصة مراجعة مركز الرشكة الكائن يف مقر 

وزارة النفط يف بغداد لقاء مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) دينار (مائة الف دينار فقط) غري قابل لالسرتداد، مع مالحظة ما ييل:
تفاصيل وثائق التأمني املطلوبة:-

١. وثيقة التأمني عىل املتوفني واملصابني والتي تؤدي اىل نسبة عجز كيل او جزئي والعمليات االرهابية.
٢. وثيقة التأمني عىل أبنية الدوائر واملخازن.

٣. وثيقة التأمني عىل املواد املخزنية .
٤. وثيقة التأمني عىل الكرفانات.

٥. وثيقة التأمني عىل النقد أثناء الحفظ.
٦. وثيقة التأمني عىل املسؤولية الشخصية.

٧. وثيقة التأمني عىل أثاث الرشكة.
املستمسكات املطلوبة التي ترفق مع العطاء :-

١. التأمينات االولية املطلوبة عن هذه املناقصة قدرها (٣,٨٥٠,٠٠٠) دينار (ثالثة ماليني وثمانمائة وخمسون الف دينار عراقي) ويجب أن تكون 
بشكل خطاب ضمان او صك مصدق صادر من مرصف عراقي معتمد باستثناء رشكات التأمني الحكومية ويوضع يف ظرف منفصل ومغلق وعليه 

رقم املناقصة واسم الرشكة.
٢. تقدم العطاءات بموجب تعليمات الواردة يف وثائق املناقصة وتودع يف صندوق عطاءات املقاوالت املحلية العائد لرشكة املشاريع النفطية/ قسم 

التوريدات والتعاقدات/ مقر الوزيرية/ بغداد.
٣. تقديم كتاب براءة الذمة من الهيئة العامة للرضائب (نافذ) باستثناء رشكات التأمني الحكومية.

٤. تهمل العطاءات التي لم ترفق بها املستمسكات املطلوبة.
٥. يتحمل من ترسو املناقصة أجور النرش واالعالن.

العطاءات يف رشكة  فتح  املوافق ٢٠٢١/١٢/١٣ ويكون مكان  االثنني  يوم  الثانية عرش من ظهر  الساعة  العطاءات هو  لتقديم  آخر موعد  إن   .٦
املشاريع النفطية/ قسم التوريدات والتعاقدات/ مقر الوزيرية/ بغداد.

٧. وصل رشاء وثائق املناقصة االصيل.
٨. شهادة تأسيس الرشكة وعقد الرشكة مصدقة من الجهات املعنية مع هوية غرفة التجارة.

٩. الحسابات الختامية للرشكة املشرتكة للسنتني االخرية.
١٠. االعمال املماثلة للرشكة املشرتكة وبعدد (ثالث اعمال).

١١. عىل الرشكات غري الحكومية تقديم كتاب من دائرة الضمان االجتماعي يثبت اشرتاكها بالضمان االجتماعي للعمال.
صصص١٢. اجازة الرتخيص الصادرة من الديون ملمارسة اعمال التأمني وفقا الحكام قانون ديوان التأمني رقم (١٠) لسنة ٢٠٠٥.

املالحظات:
- يتم تقديم العطاء يف ظرفني، وكما ييل :

- الظرف االول :- يحتوي عىل املستمسكات املطلوبة .
- الظرف الثاني:- يحتوي عىل العرض التجاري عىل اقساط التأمني السنوية لكل الوثائق عدد / ٧ .

- رشكة املشاريع النفطية غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
- يمكن الرجوع اىل موقع الرشكة عىل االنرتنيت .

Web site:- www.moiraq.com -
E-mail:- scop_iraq@yahoo.com -

   و.املدير العام 
رشكة املشاريع النفطية
عارف جعفر فعل

محيط  حول  البلوك  من  سياج  (بناء  بتجهيز  والخاصة  العامة  املناقصة  عن  عامة)  (رشكة  الشمال  غاز  رشكة  تعلُن 
الرشكة) وحسب جدول الكميات والرشوط واملواصفات واملخططات املذكورة يف اصل الطلب، فعىل رشكات املقاولة التي 
تتوفر فيها رشوط املشاركة مراجعة امانة الصندوق يف الرشكة الكائن عىل طريق كركوك /بيجي للحصول عىل الرشوط 
واملواصفات  مطبوعة عىل قرص (CD) لقاء مبلغ قدره (٢٠٠٠٠٠) فقط مائتان الف دينار عراقي غري قابل للرد. وسيتم 
عقد اجتماع للجنة فتح العروض يف اليوم التايل لتأريخ الغلق وبحضور ممثيل اصحاب العروض ويسقط حق املتخلف من 
الحضور يف االعرتاض بقرار اللجنة وتقدم العطاءات يف صندوق العطاءات واملوجود يف استعالمات الرشكة علما ان تاريخ 
غلق املناقصة يوم (االحد) املوافق ٢٠٢١/١١/١٤ واذا صادف عطلة رسمية فيؤجل اىل اليوم الذي يليه ويتحمل من تحال 
ان الكلفة التخمينية تقدر بمبلغ (١,١٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار ومائة مليون دينار  عليه املناقصة دفع اجور االعالن علماً 
عراقي  وسيتم عقد املؤتمر الخاص باإلجابة عىل استفسارات مقدمي العطاءات  يف الساعة العارشة من يوم (الثالثاء) 

املوافق ٢٠٢١/١١/٩ وبحضور املختصني وذلك يف استعالمات رشكتنا.
                                                                             معاون املدير العام

مالحظة:-
١. يمكنكم االطالع عىل موع رشكتنا WEBSITE: www.ngc.oil.gov.iq عىل مواقع التواصل االجتماعي.

٢. يمكنكم اثناء مراجعة رشكتنا االطالع عىل املواصفات والتفاصيل موقعياً.



www.alzawraapaper.com3 تقارير

pbibÉn„¸a@wˆbn„@Û‹«@Ú”Übóæa@’jèm@Ú–rÿfl@pb«b‡nua@á»i

⁄Îáº@ÚÌãy@áÓ‘ÌÎ@Ô†aã‘∫á€a@fiÏzn€a@äbèfl@∂g@ÒÜÏ»€a@ùœãÌ@Ô„aÜÏè€a@îÓßa
laãög@∂g@ÊÏ«áÌÎ@Ú�‹è€a@·éb‘m@ÊÏõœãÌ@ıb�ì„

القاهرة/ متابعة الزوراء:
بينمـا يواصـل السـودانيون، لليـوم 
الثالـث عرش عىل التـوايل، تصعيدهم 
ضد االنقالب العسـكري بقيادة قائد 
الجيـش عبد الفتـاح الربهان، ذكرت 
وكالـة ”رويرتز“ امس السـبت، نقال 
عن مصدرين، أن الجيش السـوداني 
شـدد اإلجـراءات األمنية عـىل رئيس 
الوزراء املعزول عبد الله حمدوك وقيد 
اتصاالتـه أكثر، فيما قـررت جامعة 
الـدول العربيـة إرسـال وفـد رفيـع 
املسـتوى إىل السـودان بهدف تقريب 
وجهـات النظر بني الفرقـاء املدنيني 
والعسـكريني للتوصل إىل حل لألزمة 

الراهنة التي تشهدها البالد.
أوضحـت  اللـذان  املصـدران،  وقـال 
الوكالـة أنهمـا مـن حكومـة رئيس 
الـوزراء املعـزول، إن املفاوضات من 
أجـل إيجاد حل لألزمة السياسـية يف 
السـودان بعد انقالب الربهان وصلت 
إىل ”طريق شبه مسدود“، بعد رفض 
الجيـش العـودة إىل مسـار التحـول 

الديمقراطي.
وأضـاف املصـدران أن الجيش شـدد 
أيضـا القيود عـىل حمـدوك بعد حل 
اإلقامـة  رهـن  ووضعـه  حكومتـه 
الجربيـة يف منزلـه، يف أعقاب انقالب 
السـودان الـذي وقـع يف 25 أكتوبر/ 

ترشين األول.
ولم يصدر حتى اآلن بيان رسمي سواء 

من الجيش أو حكومة حمدوك.
وذكـر املصـدران أن الجيـش شـدد 
اإلجـراءات األمنية عىل منزل حمدوك 

يف الخرطوم ويقيد أكثر اتصاالته.
وتأتـي هـذه التطورات، بعـد حديث 

مقـرب مـن حمـدوك، الجمعـة، عن 
إحـراز تقدم يف املفاوضـات مع قادة 

الجيش.
وتضغـط الواليـات املتحـدة واألمـم 
املتحدة للتوصـل إىل حل ينهي األزمة 
التـي تشـهدها البـالد منـذ أكتوبـر 
املـايض، بعدما حـل الجيش مجليس 
حالـة  وأعلـن  والـوزراء  السـيادة 

الطوارئ.
الجيـش  قائـد  مكتـب  قـال  كمـا 
السـوداني، عبد الفتـاح الربهان، إنه 
اتفق مـع وزير الخارجيـة األمريكي 
أنتوني بلينكن يف اتصال هاتفي، عىل 
الحاجة إىل اإلرساع بتشكيل حكومة.

لكـن املجتمع الدويل يـرى أن الجهود 
الحاليـة مهمـة إليجـاد مخـرج من 

األزمة، التي تهـدد بمزيد من زعزعة 
االستقرار يف منطقة القرن اإلفريقي 

املضطربة بالفعل.
يف غضون ذلك، قـررت جامعة الدول 
العربية، إرسال وفد رفيع املستوى إىل 
السودان بهدف تقريب وجهات النظر 
بـني الفرقـاء املدنيني والعسـكريني 
للتوصـل إىل حل لألزمـة الراهنة التي 

تشهدها البالد.
وقالـت الجامعـة العربيـة، يف بيان: 
”بناًء عىل تكليف من أحمد أبو الغيط 
األمني العـام لجامعة الـدول العربية 
يتوجه وفد عايل املسـتوى من األمانة 
العامة برئاسة السـفري حسام زكي 
األمـني العـام املسـاعد، لإلسـهام يف 
معالجة الوضع املتأزم يف السـودان“. 

وأوضح البيان: ”من املقرر أن يلتقي 
الوفـد مع القيـادات السـودانية من 
املكونات املختلفة بهدف دعم الجهود 
املبذولـة لعبـور األزمـة السياسـية 
الحاليـة، يف ضوء االتفاقـات املوقعة 
والحاكمـة للفـرتة االنتقاليـة، بمـا 
يحقـق تطلعات الشـعب السـوداني 

نحو السالم والتنمية واالستقرار“.
وأشـار البيـان إىل أنـه ”مـن املنتظر 
أن يصـل الوفـد إىل الخرطوم مسـاء 

اليوم“.
وكان قائد الجيش السوداني، الفريق 
أول عبد الفتـاح الربهان، أعلن يف 25 
ترشيـن األول/أكتوبر حالة الطوارئ 
يف البالد، وحّل مجلس السـيادة الذي 
برئاسـة  والحكومـة  يرتأسـه،  كان 

رئيس الوزراء عبدالله حمدوك والذي 
تم توقيفه لفرتة وجيزة، قبل االفراج 
عنه لينتقل إىل منزله، حيث ُوضع قيد 
اإلقامـة الجربية، كمـا أوقف معظم 
وزراء الحكومة مـن املدنيني وبعض 

النشطاء والسياسيني.
ومنـذ إعـالن هـذه القرارات، تشـهد 
البـالد، وخصوصـا العاصمة، موجة 
من االحتجاجات ويقوم املتظاهرون 
بإغـالق الشـوارع وإعـالن العصيان 

املدني.
وواجهت قوات األمن املحتجني مرات 
عـدة بقمع عنيف أسـفر عـن مقتل 
واصابة العديد من املحتجني.. وحسب 
احصـاءات لجنـة األطبـاء املركزيـة 
املناهضة لالنقالب ُقتل 14 شـخصا، 

منذ 25 ترشين األول/أكتوبر.
إال أن املحتجني يرصون عىل مواصلة 
التظاهر ورفض قرارات الربهان وقد 
دعا تجمع املهنيني السـودانيني، أحد 
قيادات احتجاجات 2019 التي أدت إىل 
سقوط الرئيس السابق عمر البشري، 
”للعصيـان  االسـتعداد  إىل  السـبت، 

الشامل يومي األحد واالثنني“.
والجمعة، دعا مجلس حقوق اإلنسان 
األممي إىل ”عـودة فورية“ للحكومة 
املدنيـة يف السـودان بعـد انقالب 25 
ترشيـن األول/اكتوبـر، فيما طالبت 
وزيرة الخارجيـة يف الحكومة املقالة 
عـىل  االنقـالب  ”جريمـة“  بإحالـة 

املحكمة الجنائية الدولية.
واعتمـد املجلس قرارا نـدد فيه أيضا 
بـ“التوقيـف الظالم“ لرئيس الوزراء 
عبـد الله حمدوك، وكذلك مسـؤولني 
آخرين مطالبا بأن يفرج العسكريون 

”فـورا“ عـن ”كل األفـراد املعتقلني 
بشكل غري رشعي أو تعسفي“.

وندد املجلس بسلسـلة من انتهاكات 
حقوق اإلنسان وجرح أكثر من 300 
شـخص خالل االحتجاجـات، وقطع 
اإلنرتنت عن العاصمـة منذ االنقالب 
مـا يمنـع السـكان من الوصـول إىل 

املعلومات.
قـراره  الربهـان  أصـدر  والخميـس 
باإلفـراج عـن أربعـة وزراء نتيجـة 

تصاعد الضغط الدويل ضد االنقالب.
اىل ذلـك، رفضـت حركـة االحتجـاج 
بالسـودان املبـادرات املدعومة دوليا 
للعودة إىل ترتيب تقاسم السلطة مع 
الجيـش بعـد أحداث الشـهر املايض، 
داعيـة إىل يومني مـن اإلرضابات عىل 

مستوى البالد اعتبارا من األحد.
وبعدما استوىل الجيش السوداني عىل 
السـلطة يف 25 أكتوبر، وحـل اإلدارة 
مـن  العـرشات  واعتقـل  االنتقاليـة 
املسـؤولني الحكوميني والسياسيني، 
رسع املجتمع الدويل جهود الوساطة 
إليجاد مخرج مـن األزمة، األمر الذي 
يهدد بمزيد من زعزعة االسـتقرار يف 
منطقـة القرن اإلفريقـي املضطربة 

بالفعل.
السـودانيني،  املهنيـني  وقال تجمـع 
الذي قاد االنتفاضة ضد البشـري قبل 
عامـني، يف وقت متأخـر الجمعة، إن 
مبادرات الوسـاطة التي ”تسـعى إىل 
تسوية جديدة“ بني القادة العسكريني 
واملدنيـني من شـأنها ”إعـادة إنتاج 

وتفاقم“ أزمة البالد.
وتعهـد تجمـع املهنيني السـودانيني 
بمواصلـة االحتجـاج حتى تشـكيل 

حكومة مدنية كاملة لقيادة العملية 
االنتقالية.

وتحـت شـعار: ”ال مفاوضـات وال 
حل وسـط وال تقاسم للسلطة“، دعا 
تجمـع املهنيني السـودانيني، املنترش 
يف جميـع أنحاء البـالد، إىل إرضابات 
وعصيان مدني يومي األحد واالثنني.

مـن جانبه، حث الواثق الربير، األمني 
العـام لحـزب األمـة أكـرب األحـزاب 
السياسـية يف البالد، املجتمـع الدويل 
الجمعـة عـىل الضغط عـىل الجيش 
املؤسـف“، معتربا  ”التصعيد  لوقـف 
أن الجنراالت يواصلـون بدال من ذلك 
تفكيك الحكومـة االنتقالية واعتقال 
يف  للديمقراطيـة،  املؤيديـن  القـادة 
إشـارة إىل اعتقـال ثالثـة قـادة من 
قوى الحرية والتغيري الخميس، وهو 
تحالف نشأ من رحم حركة االحتجاج 

لعام 2019.
وأضاف الربير أن جهود الوساطة لم 
تثمر بعد، وألقـى باللوم عىل الجيش 

يف هذا الفشل.
وحذر من احتمال إراقة الدماء، حيث 
ترص الحـركات االحتجاجية - بما يف 
ذلـك تجمع املهنيني السـودانيني وما 
يسـمى بلجان املقاومة- عـىل إبعاد 

الجيش عن أي حكومة مستقبلية.
وقال: ”بالنسبة للجيش سيكون من 
الصعب الخروج من هذا الوضع دون 
دم يف الشوارع، والقوى السياسية لم 
تقم بدورها ملحاولة إقناع الشـوارع 
ولجـان املعارضة والشـباب“، وحث 
املجتمـع الـدويل عىل زيـادة الضغط 
عىل القادة العسكريني لعكس مسار 

االنقالب.

الزوراء / يوسف سلمان:

تسـتعد مفوضيـة االنتخابـات إلنهـاء 

عملهـا يف حسـم ملف الطعـون بنتائج 

االنتخابـات اليـوم االحد، فيمـا تواصل 

الكتل واالطراف السياسـية اجتماعاتها 

اليومية وصوال اىل خيارات تشكيل الكتلة 

االكرب وتسـمية تحالفاتها الجديدة ملنح 

الثقة لوالدة الحكومة املقبلة .

باملقابـل، جدد تحالـف الفتح تأكيده ان 

املفوضيـة بإمكانها اسـتثمار الفرصة 

لحـل ازمة نتائـج االنتخابات بسـهولة 

وإعادتها اىل نصابها الطبيعي، محذرا ان 

األيام املقبلة ستشهد تصعيد التظاهرات 

واالعتصامات اكرب مما هو قائم حاليا .

وقـال عضو التحالف، محمـد البلداوي، 

لـ“الـزوراء“: ان ”الكثـري مـن القـوى 

السياسـية بدأت تعد العـدة اىل أبعد من 

التظاهـرات القائمـة، الن هناك تماهال 

وتسـاهال من قبل األطراف التي تمسك 

بزمـام العمليـة االنتخابيـة“، متوقعـا 

ان ” الوضـع الحايل يميض اىل التحشـيد 

لتظاهـرات كبرية واعتصامات اكرب مما 

هو موجود حاليا“ .

وأضاف ان ”االزمـة الراهنة قابلة للحل 

وبطرق سهلة دون أي تعقيد، من خالل 

اتجاه املفوضية نحو اسـتثمار الفرصة 

والقيـام بالعـد والفرز اليدوي الشـامل 

الصحيـح  اىل نصابهـا  األمـور  إلعـادة 

”، مبينـا ان ” الغـاء نتائـج االنتخابات 

والذهـاب نحو اجـراء انتخابات جديدة 

يعـد احـد الحلـول لالزمـة، لكـن هناك 

طرقا أسـهل يمكن اللجوء اليها لحلحلة 

األوضاع الراهنة ”.

واوضـح ان ”الخطوات التي سـيتخذها 

املعتصمون الرافضون لنتائج االنتخابات 

السـابق“، داعيـا  اكثـر مـن  سـتكون 

املفوضيـة الن تنظـر بجديـة ملطالبهم 

املرشوعـة وتقيض عىل جميـع عمليات 

التزوير التي حدثت يف االنتخابات .

يأتي ذلك بعد ان اكد ائتالف دولة القانون 

ان املحكمـة االتحادية سـتصدر قرارها 

للطلـب الـذي قدمـه االطار التنسـيقي 

املتعلق بإعادة العد والفرز لكل الطعون 

او اعادتـه كليـا ولجميـع املحطات بعد 

انتهـاء املفوضية مـن اكمـال النظر يف 

الطعون التي حددتها.

وقال عضو ائتالف دولة القانون، رسول 

رايض، لـ“الزوراء“: ان ”عملية االنتهاء 

مـن الطعـون التـي حددتهـا املفوضية 

سـتنتهي قريبا خـالل أيـام“. مبينا ان 

” املفوضيـة اعتمـدت املزاجية يف تحديد 

الطعـون ولـم تأخـذ إال نسـبة ضئيلـة 

من الطعـون املقدمـة، واهملـت مئات 

الطعـون، لذلك رفعت القـوى املعرتضة 

املنضوية لالطار التنسيقي دعوى وطلب 

بإعادة العد والفرز ”.

واضـاف ان ” مطلب االطار التنسـيقي 

كان بشـقني، األول اعـادة العـد والفرز 

لجميـع الطعـون دون اهمـال اي طعن 

منهـا، او اعـادة العـد والفرز الشـامل 

لجميـع املحطـات ”. مبينـا ان ”قـرار 

املحكمة االتحادية بشأن طلب تنسيقية 

االطار سيصدر بعد ان تنتهي املفوضية 

من إكمالها للطعون التي حددتها“.

بغداد/ الزوراء:

اعلنـت وزارة الصحـة، امس السـبت، 

لفـريوس  اليومـي  الوبائـي  املوقـف 

كورونا املسـتجد يف العراق، فيما اكدت 

تسجيل 717 اصابة جديدة و22 حالة 

وفاة وشفاء 1665 حالة.

تلقتـه  بيـان  يف  الـوزارة  وذكـرت 

الفحوصـات  عـدد  ان  ”الـزوراء“: 

املختربيـة ليوم امس: 12564، ليصبح 

عدد الفحوصـات الكلية: 15922665. 

مبينـة: انـه تـم تسـجيل 717 اصابة 

جديدة و22 حالة وفاة وشـفاء 1665 

حالة.

واضافت: ان عدد حاالت الشفاء الكيل: 

2013457 (%97.6)، بينما عدد حاالت 

االصابـات الـكيل: 2061939، أما عدد 

الحـاالت التي تحت العالج: 25163، يف 

حني ان عدد الحاالت الراقدة يف العناية 

املركـزة: 183، وعـدد حـاالت الوفيات 

عـدد  ان  اىل:  الفتـة   ،23315 الـكيل: 

امللقحني ليوم امـس: 21334، ليصبح 

عدد امللقحني الكيل: 6186715.

بغداد/ الزوراء:
شهدت العاصمة بغداد، خالل االيام 
املاضيـة، حـراكا سياسـيا واسـعا 
تمثل باللقـاءات الثنائية للزعامات 
السياسية للتوصل لتفاهمات حول 
تشكيل نواة الكتلة الربملانية االكثر 

عددا والحكومة الجديدة.
واستقبل رئيس تحالف تقدم، محمد 
الحلبـويس، زعيم التيـار الصدري، 

مقتدى الصدر، يف العاصمة بغداد.
وذكر املكتب اإلعالمي للحلبويس يف 
بيان، تلقته ”الـزوراء“: أن ”رئيس 
تحالـف تقـدم محمـد الحلبـويس، 
استقبل زعيم التيار الصدري السيد 

مقتدى الصدر يف بغداد“.
كما التقـى الحلبويس وفـد الحزب 
الديمقراطي الكردسـتاني يف بغداد 

برئاسة هوشيار زيباري.
وبحـث الحلبويس مع وفـد الحزب 
الديمقراطي الكردسـتاني، برئاسة 
التفاهمـات  زيبـاري،  هوشـيار 
السياسـية للمرحلة املقبلة ونتائج 

االنتخابات.
 وجرى خالل اللقاء ”بحث تطورات 
األوضـاع يف البـالد، وتبـادل الرؤى 

حـول نتائـج االنتخابـات النيابية، 
والتفاهمات والحوارات السياسـية 

للمرحلة املقبل“.
اىل ذلك، بحث رئيـس تيار الحكمة، 
التيـار  وزعيـم  الحكيـم،  عمـار 
الصدري، مقتـدى الصدر، األوضاع 

السياسية يف البالد.
جـاء ذلك خـالل اسـتقبال الحكيم 
للصـدر، حيث جرى خالل االجتماع 
التباحث حول مسـتجدات األوضاع 
يف العراق ونتائج االنتخابات األخرية 

واستحقاقات املرحلة القادمة.

وكان التيـار الصـدري قـد تصـدر 
بـني االحـزاب والكتـل العراقيـة يف 
االنتخابـات اعىل االرقـام بحصوله 
عىل 73 مقعدا برملانيا، وحركة تقدم 
38 مقعداً، واملسـتقلون 38 مقعداً، 
ودولـة القانون 35 مقعداً، والحزب 

 33 الكردسـتاني  الديمقراطـي 
مقعداً، وتحالـف الفتح 15 مقعداً، 
والتحالف الكردسـتاني 16 مقعداً، 
وتحالف عـزم 12 مقعـداً، وحركة 
امتداد 9 مقاعـد، والجيل الجديد 9 
مقاعـد، وإرشاقة كانون 6 مقاعد، 
والعقـد الوطني 5 مقاعـد، وكذلك 

تحالف قوى الدولة 5 مقاعد.
والنتائـج التـي أعلنتهـا املفوضية 
العليا املسـتقلة لالنتخابات بعد 24 
سـاعة مـن انتهـاء االقـرتاع العام 
اثارت اشكاالت وضجة لدى االحزاب 
والكيانـات الخـارسة التـي تهـدد 

بإلغاء النتائج واعادة االنتخابات.
وتجاوز مجموع من أدلوا بأصواتهم 
يف االنتخابات بحسب املفوضية 9.6 

ماليني ناخب.
مـن  العـارش  انتخابـات  وكانـت   
شـهر ترشيـن األول الجـاري، قـد 
أجريـت مبكرا عـن موعدها بضعة 
أشـهر، يف اسـتجابة لالحتجاجات 
الجماهرييـة يف 2019 التي أطاحت 
بالحكومة، وكشـفت عن حالة من 
الغضب واسـع النطاق ضـد القادة 

السياسيني.
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انقرة/ متابعة الزوراء:
افتتـح الرئيـس الرتكـي، رجب طيـب أردوغان، 
امـس السـبت، سـد ” إيليصو ” رسـمياً بسـعة 

تخزين تبلغ 11 مليار مرت مكعب.
وقـال أردوغـان، يف كلمـة خالل مراسـم افتتاح 
السـد بواليـة مارديـن، جنـوب رشق تركيـا إن 
”حماية مواردنا املائية قبل أن تصل حد النضوب 
واسـتخدامها بكفاءة وإدارتها بشكل صحيح لم 

تعد خيارا بل رضورة“.
ولفت إىل أن افتتاح سـد ”الربوفيسـور فيصل إر 
أوغلو“ يف إيليصو، يعد أحدث مثال عىل سياسـة 
إنجاز املشاريع الخدمية التي تنتهجها حكوماته 
منـذ 19 عاما، يف إطـار السـعي لتحقيق أهداف 
تركيا املنشودة لعام 2023 يف مئوية تأسيسها“.

وأوضـح أردوغان أنهم ”نجحوا يف إتمام مرشوع 
بنـاء السـد رغـم كل العراقيـل التـي ُوضعت يف 
طريقهم، وعىل رأسها التمويل وهجمات منظمة 
”بي كا كا“ اإلرهابية، إىل جانب حمالت التضليل 

والتشويه“.
وأفـاد أن ”سـد ومحطـة الطاقـة الكهرومائية 
يف إيليصـو، يعدان األكـرب من نوعهمـا عىل نهر 
دجلـة“، مبينـا أن ”إيليصـو يعد ثاني أكرب سـد 
بعـد سـد أتاتورك (عـىل نهر الفـرات) من حيث 

الحجم“.
وأضاف أن ”سـعة تخزين السـد تبلـغ 11 مليار 
مرت مكعب، يف حني تصل القوة املركبة فيه 1200 
ميغا واط“، مشريا إىل ”أهمية هذا املرشوع، وعىل 
الخصوص مع ازديـاد خطر القحط والجفاف يف 

تركيا، والعالم أجمع“.
وأكد الرئيس الرتكـي عىل ”رضورة حماية البالد 
من أخطار الجفاف، وتبعاتها مثل نقص الغذاء، 
واالسـتعداد للسـيناريوهات املظلمة التي تنتظر 

العالم يف املستقبل“.
وأردف: أن املـاء يعـد بال شـك أثمـن وأهم مورد 
اسـرتاتيجي يف القرن الحايل، حيث يزداد الضغط 
عـىل املوارد املائية مع ازدياد القحط وتغري املناخ 

وعدد السكان.
وأشـار إىل زيادة عدد السكان حول العالم يف آخر 
60 عامـا من 3 مليارات إىل 8 مليـارات، دون أي 
زيادة يف كمية األمطار خـالل هذه الفرتة، فضال 
عن زيادة الكوارث الطبيعية مثل السيول وحرائق 

الغابات والقحط نتيجة التغري املناخي.
وذكـر أردوغان أن ”أكثر من 70 باملئة من املوارد 
املائيـة الحاليـة تسـتخدم يف إنتاج الغـذاء، وأي 
وضع سـلبي يتعلق باملياه سـينعكس أيضا عىل 

الغذاء“.

وأردف أردوغان: أن تركيا ضمن مجموعة الدول 
التـي تعاني من شـح املياه، بمعـدل 1340 مرتا 
مكعبا من املياه الصالحة لالسـتخدام لكل فرد يف 

السنة.
وأوضـح: أن عمليـات املحاكاة أظهـرت أن هذه 
النسبة سـترتاجع إىل 1116 مرتا مكعبا لكل فرد 

بحلول 2040.
كما أشـار أردوغان إىل أن كميـة هطول األمطار 
يف تركيا تعادل 574 ملم يف السـنة، وهي أقل من 

املعدالت العاملية.

وأردف ”مـن املعلـوم أن الفرتة املقبلة ستشـهد 
رصاعا عىل موارد املياه وإنتـاج الغذاء عىل غرار 

الرصاع من أجل النفط يف السابق“.
وشدد عىل أن حكومته تبذل جهودها إلعداد البالد 
للمستقبل يف مجاالت الزراعة واملياه والطاقة عىل 

غرار الصحة والتعليم.
وعدد الرئيس الرتكي مشاريع املياه التي أنجزته 
حكومته عىل مدار السـنوات الـ19 األخرية، التي 
شملت افتتاح 8817 مرشوعا تنمويا بقيمة 284 

مليار لرية تركية (نحو 29 مليار دوالر).
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امن ومجتمع

بغداد/الزوراء:
كشـف مدير الصحة العامة يف وزارة الصحة، 
ريـاض الحلفـي، امـس السـبت، عـن خطط 
الـوزارة لتسـيري فرقهـا للمبـارشة بتلقيـح 

الطلبة.
وذكر الحلفي يف ترصيح صحفي: ان «الوزارة 
يف طور اسـتكمال االستعدادات حتى استقرار 
الـدوام املـدريس، للمبـارشة بأخـذ املوافقات 
من الجهـات املعنية وااليعاز للفـرق الصحية 
التلقيحية للمبارشة بعملها وزيارة املدارس»، 
مؤكدا ان «الكميات الخاصة باللقاحات جيدة 
وقـادرة عـىل اسـتيعاب االعـداد، فضـال عن 

االلتزام بالجدول التلقيحي األسبوعي».
هـذا وكانت وزارة الصحة قـد ألزمت، يف وقت 
سـابق، بتلقيح الطلبة ملن هم فـوق ١٢ عاما 
بلقـاح فايزر «حرصا» او احضار مسـحة الـ

pcr السالبة بشكل اسبوعي. 

ويف شـأن متصل، واصلت فـرق دائرة تفتيش 
وزارة الصحة، امس السـبت، تنفيـذ زياراتها 

امليدانيـة للكليـات واملعاهـد بالتزامن مع بدء 
العام الدرايس الجديد.

وقالت الوزارة يف بيان تلقت «الزوراء» نسـخة 
منه: انه «تم تنفيذ العديد من الزيارات توزعت 
عىل العديد مـن الكليات االهليـة والحكومية، 
ومنهـا الكليـات التاليـة (الفارابـي االهليـة، 
الفراهيـدي االهلية، الصيدلة للعلـوم الطبية، 
 / اللغـات  املسـتنرصية،  الجامعـة   / اآلداب 
جامعة بغـداد، الجامعة التكنولوجيا ، جامعة 
الكـرخ للعلـوم، االدارة واالقتصـاد، القانـون 
/ جامعـة بغـداد ، طـب األسـنان / الجامعة 

املستنرصية)».
واشارت اىل ان «الزيارات تابعت تنفيذ قرارات 
اللجنـة العليا للصحة والسـالمة الوطنية من 
قبل ادارة الكليـات واملعاهد والتدابري الوقائية 
املتخذة يف تلك املؤسسـات التعليمية ورضورة 
العمل عىل حصول الطلبة والهيئات التدريسية 
يف الجامعـات عـىل اللقـاح املضـاد لفـريوس 

كورونا». 

  بغداد/الزوراء:
أصدر مجلس الخدمة االتحادي، امس 
السبت، توضيحاً بشأن التعيينات التي 

تم االعالن عنها.
وذكر املجلس يف بيان تلقته «الزوراء»: 
أنه ”اكماالً ملهام مجلس الخدمة العامة 
االتحـادي برتسـيخ مبـدأ الشـفافية 
والعدالـة والكفـاءة يف الحصـول عىل 
فرص التوظيف والتشـغيل عرب منصة 
الكرتونيـة للتوظيف وتنفيـذاً ألحكام 
املـادة (٩/ ثانيـاً) من قانـون مجلس 
الخدمة العامة االتحادي واحكام املادة 
(١٢/ثانيـاً) من قانون املوازنة العامة 
االتحادي رقم ٢٣ لسنة ٢٠٢١ ولتوفر 

درجات وظيفية مرسلة من قبل وزارة 
الصحة والبيئة والخاصة باملشـمولني 
بأحكام املادة (١/ خامساً) من قانون 
تدرج ذوي املهن الطبية والصحية رقم 
(٦) لسنة ٢٠٠٠ املعدل والبالغ عددها 
وحسـب  وظيفيـة  درجـة   (٧٠٤٠)
احتيـاج الوزارة والذي تم اعتماده من 
قبل املجلس دون اجراء اي تغيري عليه، 
تم اعـداد برنامـج توظيـف الكرتوني 
لغـرض اسـتقبال وفـرز الطلبات عرب 
الخاصة بمجلس  االلكرتونيـة  املنصة 
الخدمـة العامة االتحادي واحتسـاب 
املفاضلـة وفـق االسـتمارة  درجـات 
االلكرتونيـة املعدة لهـذا الغرض حيث 

تمت عملية احتساب درجات املفاضلة 
الكرتونياً دون تدخل برشي“.

واضـاف انـه ”تـم فتـح االسـتمارة 
بتاريـخ  الطلبـات  واسـتقبال 
 ٢٠٢١/١٠/٤ ولغايـة   ٢٠٢١/٩/١٥
(وعىل مدار ٢٤ساعة)، حيث بلغ عدد 
املتقدمـني (٤٠,٨٤٨) الف متقدم عىل 
مختلف االختصاصات املذكورة آنفاً“.

 الفتاً اىل ان ”املجلس فتح باب التعديل 
عىل استمارة التقديم اثناء فرتة االعالن 
وتـم التواصـل عـرب مركـز االتصاالت 
اسـتقبال  لغـرض  الدعـم  لفريـق 
استفسـارات وتقديم املشورة والدعم 
الفنـي للمتقدم اثناء ملء االسـتمارة 

لغـرض تـاليف اي خطاً قبـل اعتمادها 
من املجلس“.

وتابـع انـه ”تـم عمـل اعـىل اختيـار 
نسـبة ١٥٠٪ مـن املتقدمـني االعـىل 
درجـات املفاضلـة من عـدد الدرجات 
لتوسـيع  وذلـك  اشـغالها،  املطلـوب 
دائرة املنافسـة واعطـاء فرصة ألكرب 
عـدد مـن املتقدمـني“، منوهـاً اىل ان 
”عـدد االسـتمارات التـي تأهلـت اىل 
املنافسـة عىل الدرجات الوظيفية بلغ 
لحصولهـم  متقـدم  الـف   (١٢,٩٢٩)
عىل اعىل درجات مفاضلة من النسـبة 
املذكـورة آنفـاً، واختيـار منهـم مـن 
انطبقت عليه معايري املفاضلة وتأهله 

ملرحلـة االختبار للتنافـس عىل فرصة 
التوظيف“.

واشـار اىل انه ”سـيتم اشـعار جميع 
املتقدمـني مـن خـالل حسـاباتهم يف 
املنصـة االلكرتونيـة بنتائـج التدقيق 
وتقديم اعرتاض للذين تم استبعادهم 
بسـبب اختالف شـهادة اختصاصهم 
عن التخصـص املطلوب او عدم صحة 
املستمسـكات او عـدم ارفاقهـا اصالً 
وغريها من االسـباب مـن خالل رابط 
الكرتونـي سريسـل عـىل اسـتمارات 
االعرتاض ممن يحق لالعرتاض، حيث 
تكون مدة االعرتاض (٣) ايام واعتباراً 

من اليوم التايل لتاريخ االعالن“.

النجف/الزوراء:
 اعلن محافظ النجف، لؤي اليارسي، عودة 
العمـل يف مـرشوع طريق الحـج الربي بعد 
توقف دام عدة سـنوات بسبب االزمة املالية 

وجائحة كورونا .
وقال اليارسي فيه ترصيح صحفي :» اعيد 
العمل يف املرشوع بعد توقف بسـبب االزمة 
املاليـة وجائحة كورونا، واليـوم يتم العمل 

بإرشاف وزارة االعمار واالسكان».
واكد املحافظ :» ان الطريق يعد منفذ العراق 
الدويل اىل اململكة العربية السـعودية ومنها 
اىل دول الخليـج العربـي، اضافـة ألهميته 
باعتبـاره املنفـذ القديم لحجـاج بيت الله 
الحرام ، وهو طريق مؤمن امنيا ولوجستيا 

.»
واشـار اىل تأييد ودعـم الجانب السـعودي 
املطالبـات الداعية اىل انجـاز املرشوع ملا له 

من اهمية للجانبني السعودي والعراقي.
وحّمـل اليـارسي وزارة االسـكان واالعمار 
بإنجـاز  الحاصـل  التلكـؤ  يف  املسـؤولية 
املرشوع، مشريا اىل :» ان املرشوع تم اقراره 

عـام ٢٠١١، ولم تتم املبـارشة به إال يف عام 
٢٠١٣ وتوقف بسبب االزمة املالية وجائحة 

كورونا» .
مـن جانبه، اوضـح ممثل وزارة االسـكان 
واالعمار، املهندس محمد عيل جاسـم:» ان 

الطريق يبلغ طوله ٢٣٩كم، وتمت املبارشة 
باملرحلـة االوىل منه بطريقة التنفيذ املبارش 
وتـم تقسـيمه لعـدة مقاطـع، كل مقطع 
بطـول ٥٠ كـم، بـإرشاف الـكادر الهنديس 

للوزارة «.

املثنى/الزوراء:

أكد مديـر اثار املثنى، عيل عبيد شـلغم، امس 

السـبت، ان اسـتقرار الوضـع األمني سـاهم 

بشـكل كبري بإقبال البعثـات اآلثارية والوفود 

االثريـة  املناطـق  األجنبيـة عـىل  السـياحية 

والحضارية يف املحافظة.

وقال شـلغم يف ترصيـح صحفي: ان “قسـم 

رشطة االثار يعمل عىل متابعة الوفود ميدانيا 

ان“  مبينـا  املحافظـة“،  اىل  وصولهـا  حـال 

االهتمـام بالبعثـات والوفـود األجنبية يخلق 

بيئـة سـياحية جيـدة ملعرفـة تاريـخ مدينة 

الوركاء االثريـة ومعاملها الحضارية واألماكن 

السياحية األخرى يف املثنى“.

وأشـار اىل ان ”هناك وفدا إيطاليـا مكونا من 

ثمانية باحثني زار مدينة الوركاء لالطالع عىل 

معاملها االثرية التي تعد من املراكز الحضارية 

يف العالم، حيث يرجع تأريخها إىل حوايل اربعة 

آالف سنة قبل امليالد“.

ولفت شـلغم اىل إن ”البعثـة االثرية اإليطالية 

سـتواصل بحوثها وفـق برنامجها وخططها 

محافظـة  يف  تواجدهـا  فـرتة  نهايـة  حتـى 

املثنى“.

وتعد مدينة الـوركاء يف محافظة املثنى إحدى 

أوائل املراكـز الحضارية يف العالم التي ظهرت 

يف بدايـة العـرص الربونزي قبل حـوايل ٤٠٠٠ 

سنة قبل امليالد.
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ميسان/الزوراء:

جدد العرشات من طلبة الدراسـات العليا 

يف ميسـان، امـس السـبت، تظاهرتهـم 

للمطالبـة بمنحهـم كتـب عـدم ممانعة 

إلكمال دراستهم.

ونظـم العـرشات مـن طلبـة الدراسـات 

العليا نظموا وقفة احتجاجية أمام تربية 

املحافظـة، للمطالبة بمنحهـم كتب عدم 

ممانعـة إلكمـال دراسـتهم، اثـر رفـض 

مديرية الرتبية منحهم إياها».

وابـدى املحتجـون اسـتغرابهم مـن عدم 

منحهـم تلـك الكتـب رغـم أن دراسـتهم 

عـرب االنرتنيت (أوناليـن) وال تتقاطع مع 

دوامهـم املـدريس، مبينـني أن «مديريـة 

الرتبية تسـتمر برفض منحهم تلك الكتب 

بذريعة عدم امتالكها للصالحيات».

يذكـر أن عددا من طلبة الدراسـات العليا 

قد نظمـوا اعتصامات ألكثر من مرة أمام 

تربيـة ميسـان للمطالبـة بمنحهم كتب 

عدم ممانعة إلكمال دراستهم.

 الديوانية/الزوراء:

أفاد املرشـح املسـتقل والفائز يف االنتخابات الربملانية لعام ٢٠٢١ ، ناظم فاهم الشبيل، 

امس السبت، بأن منزله تعرض لالستهداف بعبوة ناسفة.

وقال الشـبيل يف ترصيح صحفي: انه «يف السـاعة الخامسة من فجر امس تم استهداف 

منزيل يف قضاء غماس غربي محافظة الديوانية من خالل زرع عبوة ناسفة امامه».

وأضاف أن «االسـتهداف اسـفر عن تعرض بعض العجالت اىل ارضار مادية بسـيطة».

واشـار الشـبيل اىل ان «القوات االمنية توجهـت اىل مكان الحادث، وجـرى فتح تحقيق 

بمالمسات الحادثة».

اعالن
تدعو الهيئة التحضريية النتخابات الهيئة االدارية الجديدة للجمعية 
الخريية الكلدانية ، اعضاء الهيئة العامة الراغبني بالرتشيح لعضوية 
الهيئـة االداريـة الجديدة مراجعة مقـر الجمعيـة (االدارة) لغرض 
استالم استمارة الرتشيح من الساعة العارشة صباحا ولغاية الثانية 
ظهرا للفرتة من السابع ولغاية الرابع عرش من شهر ترشين الثاني 

الحايل .
مع التقدير

الهيئة التحضريية لالنتخابات

نينوى/الزوراء:
 أفاد مصدر امني يف نينوى، امس السبت، 
بانطالق عملية تمشـيط واسعة للمناطق 
النائية املحيطـة بقضاء مخمور، ملطاردة 

عنارص تنظيم داعش.
وقـال املصـدر إن «قـوة عسـكرية كبرية 
من الجيش العراقي، اقتحمت يف سـاعات 
مبكرة مـن صباح اليـوم (أمس) منطقة 
(كشـاف) واملناطق النائيـة املحيطة بها 
يف قضاء مخمور، بحملة تفتيش وتطهري 

واسعة هناك».
واشار اىل ان «املعلومات االستخبارية تفيد 
بأن عنـارص داعش يختبئـون يف منطقة 
(كشـاف) بسـبب طبيعتهـا الجغرافيـة 
الوعرة التي تسمح لهم بالتنقل واالختباء 

من دون كشفهم».
بدورهـا، أعلنـت خليـة اإلعـالم األمني يف 

بيان ورد «الـزوراء»: أن القطعات االمنية 
يف قيـادة عمليـات نينوى وقـوات املحور 
السـادس التابعـة للبيشـمركة، انطلقت 
بعملية امنية وبإسـناد جـوي من طريان 
الجيش والقوة الجويـة وطريان التحالف 
الـدويل، لتفتيـش مناطـق كشـاف العليا 

وكشاف السفىل.
وبينت: «ان الهـدف من العملية «مالحقة 
بقايا عصابات داعش اإلرهابية يف املناطق 
التي تقع بني قوات البيشـمركة والقوات 

االتحادية».
وشـهد قضاء مخمور يف األشـهر األخرية 
العديـد من العمليات التـي نفذها عنارص 
سـيطرات  نصـب  مـن  داعـش  تنظيـم 
وهميـة واختطـاف مدنيـني ومنتسـبني 
بالقوات األمنيـة، ومهاجمة بعض القرى 

والقرويني.

بغداد/الزوراء:
أصدرت األمانة العامة ملجلس الوزراء توضيحا بشأن رواتب املحارضين املجانيني.

وذكرت األمانة العامة يف بيان: أن «مواقع التواصل االجتماعي تداولت ترصيًحا ُنسب إىل 
األمـني العام ملجلس الوزراء، حميد نعيم الغـزي، بعدم وجود نية لألمانة العامة ملجلس 
الـوزراء، بجعل رواتـب املحارضين املجانيني، ضمن سـلم رواتب قـرار مجلس الوزراء 
رقم (٣١٥ لسـنة ٢٠١٩)، فضالً عن كثرة املناشـدات التي ترد إىل األمانة العامة ملجلس 

الوزراء، بشأن تثبيت العقود يف بقية الوزارات».
وأضافـت أنهـا «تود أن تبني ألصحاب املناشـدة مـن املحارضين بأن عـدم دقة وصحة 
الترصيـح، وأن كل ما يرد ليس مـن اختصاص األمانة العامة ملجلـس الوزراء، وهنالك 
لجنة مشـكلة يف وزارة الرتبية لحسـم األمر»، داعية وسـائل اإلعالم واملواطنني كافة إىل 
«توخـي الدقة يف تداول األخبـار الخاصة باألمني العام ملجلس الوزراء، واسـتقائها عرب 

املوقع اإللكرتوني والصفحة الرسمّية لألمانة العامة ملجلس الوزراء».
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ذي قار/الزوراء:
 أفـاد مصدر أمنـي يف ذي قار، امس السـبت، 
بتسـجيل عدة حـوادث أمنية، أبرزها تسـمم 
طالبـات داخـل إحـدى الجامعـات األهلية يف 

املحافظة.
وذكـر املصـدر أن «طالباً يبلغ مـن العمر ١٥ 
عاما اقدم عىل االنتحار رميا بالرصاص داخل 
منزلـه بقضاء الفهـود رشقـي محافظة ذي 

قار، دون معرفة االسباب».
وبني ان «قوة أمنية توجهت اىل منزل الضحية 
ونقلت الجثة اىل دائرة الطب العديل السـتكمال 
اإلجراءات القانونية، وفتحت تحقيقاً موسعاً 
بالحادث ملعرفة مالبسـاته، كون املجنى عليه 
تعرض لرصاصتني يف جسده أثناء االنتحار».

من جانب آخر، اشار املصدر إىل أن «١٠ طالبات 
من اهايل محافظة املثنى أصبن بتسمم غذائي 
يف األقسـام الداخلية إلحدى الجامعات األهلية 
يف ذي قار، حيث تم نقلهن للمستشفى الرتكي 

لتلقي العالج».
ويـوم الخميـس املـايض، أبلـغ مصـدر طبي 
يف دائـرة صحة ميسـان بأن «٥ مـن طالبات 
املعهد التقني يف ميسان تعرضن لحالة تسمم 
اليوم، وتم نقلهن اىل أقرب مركز صحي لتلقي 

العالج».
وبني أن «حاالت التسـمم ال عالقة لها بواقعة 
الفالفـل، وإنمـا ناتـج عـن تنـاول الطالبات 
اكالت شـعبية داخل منازلهن أثنـاء قدومهن 
للمحافظـة صبـاح اليـوم للمعهـد التقني»، 
تناولتهـا  التـي  األكالت  «أبـرز  أن  مضيفـاً 
الطالبات قبل قدومهن للمعهد يف ميسان هي 

البطاطا».

بغداد/الزوراء:
 اعلنـت قيـادة العمليـات املشـرتكة ان ازمـة 
املقداديـة انتهت ببسـط االمـن، وبالصلح بني 
عشرية التمايمة وسـكان قرية االمام، واقامة 
صالة موحدة.وقال الناطق باسم القيادة، اللواء 
تحسـني الخفاجـي، يف ترصيح صحفـي:» ان 
جميع املشـاكل االمنية يف املقدادية تم حلها «، 
مشريا اىل :» ان عشـرية التمايمة وسكان قرية 
االمام رافضون لألعمال االرهابية «.واضاف :» 
ان ممتلكات سـكان قرية االمـام موجودة ولم 
تمـس، وان وزارة الهجرة اعطـت مبالغ مالية 
لسـكان القريـة واسـكنتهم يف اماكـن مؤمنة 
لحـني عودتهـم اىل القرية وهـي املرحلة االوىل، 
أمـا املرحلة الثانية فسـتكون عـودة النازحني 
اىل مسـاكنهم يف القرية «.واكد الخفاجي :» ان 
داعش اراد اثارة فتنة طائفية يف املقدادية، لكنه 
فشل فيها «، الفتا اىل «ان االمن عاد اىل املقدادية 

وتـم رفع حظر التجوال فيها «.واشـار اىل :»ان 
قائد رشطـة دياىل الجديد كان لـه الدور الكبري 
يف تعزيز االمن من خـالل متابعته ونرش قواته 

يف عـدد مـن املناطق والتـي اسـهمت يف تعزيز 
االمن يف املحافظة بشكل عام واملقدادية بشكل 

خاص «.

الديوانية/الزوراء:

اعلنـت قيادة رشطة الديوانية، امس السـبت، القبض عىل رجل 

وامرأة بحوزتهما أكثر من ٤ كغم مخدرات يف املحافظة.

وذكر بيان للقيادة تلقت «الزوراء» نسخة منه: ان قوة من قسم 

مكافحة املخدرات واملؤثـرات العقلية يف الديوانية تمكنت خالل 

عمليـة نوعية بناًء عىل معلومات مؤكدة حصلت عليها من قبل 

املصادر الرسية الخاصة، من القاء القبض عىل رجل وامرأة بعد 

أن وجـد بحوزتهما كمية كبـرية من مادة الكريسـتال املخدرة 

بلغـت أكثر مـن ٤ كغـم، فضـال ٢٣ انبولة زجاجية تسـتخدم 

للتعاطي وميزان الكرتوني كبري، إضافة إىل ميزان آخر متوسط 

الحجم.

واضـاف البيـان: انه تم عىل الفـور اتخاذ اإلجـراءات القانونية 

الالزمـة بحقهما من أجل إحالتهمـا إىل القضاء ليناال جزاءهما 

العادل. 

بغداد/الزوراء:

أعلنـت مكافحة اجرام بغداد، امس السـبت، القبض عـىل متهم برسقة ١٩ 

الف دوالر، وآخر مزور سند عقاري بقيمة ٦٠ مليون دينار عراقي.

وذكـرت املكافحـة يف بيان ورد لـ «الـزوراء»: إن «مفـارز مديرية مكافحة 

اجـرام بغداد/ مكتـب الكرادة، تمكنت من إلقاء القبـض عىل متهم لقيامه 

برسقـة مبلغ مايل قدره (١٩) ألف دوالر من داخل إحدى الدور السـكنية يف 

منطقـة الكرادة حيث تم تدوين أقواله باالعـرتاف ابتدائيا وصدقت قضائيا 

وقـرر قايض التحقيق توقيفه وفق أحكام املـادة ٤٤٦ من قانون العقوبات 

لينال جزاءه العادل».

إىل ذلـك «ألقـت مفارز مكتب مكافحـة اجرام الخـرضاء القبض عىل متهم 

لقيامه بتزوير سـند عقاري بقيمـة (٦٠) مليون دينار عراقي وبيعه ضمن 

منطقة الغزالية، وتم اتخاذ اإلجراءات القانونية بحقه وتوقيفه وفق أحكام 

املـادة ٢٩٨ من قانون العقوبات وتقديمه إىل القضـاء لينال جزاءه العادل، 

بحسب البيان».
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االنبار/الزوراء:
بعد عامني من التعليم األلكرتوني، الذي أقرته السلطات 
بسـبب جائحة كورونا، تشـهد أسـواق األنبـار، (غربي 
العـراق) إقباالً واسـعاً من قبل الطلبـة وأولياء أمورهم 
بغية رشاء األلبسة واملستلزمات الدراسية والقرطاسية 
بعـد عودة الـدوام الحضـوري يف املحافظـة كحال مدن 

البالد.
ورغم إكتظاظ األسواق باملتبضعني، إال أن إرتفاع أسعار 
البضائع واملسـتلزمات الدراسـية واأللبسـة املدرسـية، 
تسـبب بتذمـر األهـايل، مطالبـني الحكومـات املحليـة 
بمتابعة األسواق ومحاسبة املتالعبني باألسعار، يف وقت 

وصف خبري مايجري بأنه ”انتعاش   اقتصادي“.
وبحسـب ما أفاد به مجموعة من أولياء األمور، ”، فأن 
”إرتفاع أسـعار املستلزمات الدراسـية، أضافة إىل أجور 
نقل الطلبة إىل مدارسهم، شكل عبئاً إضافياً عىل األهايل، 

فضالً  عن تكاليف الخدمات األخرى“.
ويف الصـدد أكد قائممقام قضاء الحبانية رشقي األنبار، 
عيل داوود، ”تم تشكيل فرق جوالة من األمن اإلقتصادي 
والرشطة املحلية والقائممقامية، بهدف متابعة األسواق 

ومحاسبة املخالفني واملبالغني باألسعار“.
وقال داوود يف ترصيح صحفي، إنه ”تم توقيف عدد من 
التجـار وأصحاب املحال التجارية واملالبس“، محذراً من 
”التالعب باألسعار وإستغالل األزمات، إذ بخالفه سيتم 
محاسـبة املخالفـني وقد تصل العقوبـات إىل غلق محل 

املخالف“.
وبني داوود، أن ”اإلجراءات هذه سـتكون بشـكل دوري 
وهـي شـاملة لـكل أقضيـة املحافظة وليسـت لقضاء 
الحبانية حرصاً“، كاشفاً عن ”تكليف عدد من منتسبي 
الرشطـة املحلية وبالـزي املدني ملراقبة كافة األسـواق، 

ليتم إتخاذ أشد العقوبات بحق املخالفني للتعليمات“.
من جانبه، يرى املراقب للشـأن اإلقتصادي يف محافظة 
األنبار، سـليمان الجمييل، بأن ”توقف الدوام الحضوري 
أثر بشـكل كبري عىل حركة السـوق وأصحاب الباصات 
املدرسـية“، معتـرباً ، أنـه ”بعـودة الـدوام الحضوري، 
إنتعش السـوق بشـكل كبري نتيجة إقبال املواطنني عىل 

رشاء كل ما يتعلق بالدوام املدريس“.
وأشـار إىل أن ”املئات من أصحـاب عجالت خطوط نقل 
الطلبـة وجـدوا فرصة للعمـل بعد غيـاب دام عامني“، 
موضحـاً أن ”عـودة الـدوام الحضـوري أعـاد الحركة 
االقتصادية خاصة ألصحاب سـيارات األجرة وسيارات 

نقل الطلبة“.
كمـا اعترب الجميـيل، أن ”الدوام الحضـوري عاد بفوائد 
علميـة عىل الطالب أكثر بكثري مـن الدوام األلكرتوني“، 
الفتاً إىل أنه ”من جانب آخر فأن عودة الدوام الحضوري 
أثر بشكل سـلبي عىل عوائل الطلبة ذات الدخل املحدود، 
بسـبب تكاليف إحتياجات الطالب، مما يمثل عبء عىل 

كاهل العوائل“.
وأكـد الجميـيل، أن ”عىل الحكومـات املحليـة يف عموم 
محافظـات البـالد، توفري عجـالت نقل الطلبـة باملجان 
أو بسـعر رمزي، كون هـذا األمر يشـكل ثقل كبري عىل 
ذوي الطلبة وهناك من امتنعوا عن إرسـال أوالدهم لهذا 

السبب“.
واختتـم الجمييل، حديثه بالقـول ”نتمنى من الحكومة 
املركزيـة وبالتعـاون مـع اإلدارات املحليـة لتخصيص 
منح بمبالغ يسـرية للطلبة، كما نتمنى تدخل منظمات 
املجتمـع املدنـي بهذا الشـأن أيضـاً، فضالً عـىل توزيع 
القرطاسـية عىل الطلبة“، مشـدداً رضورة التزام كافة 
املدارس بالـزي املوحد إلزالـة الفـوارق اإلجتماعية بني 

الطلبة“.

بغداد/الزوراء:
واملعـادن،  الصناعـة  وزارة  حـدد 
امس السـبت، رشوط منح القروض 
للمشـاريع الصناعيـة، فيمـا أكـدت 
اتخـاذ إجـراءات للحـد من الفسـاد 

بإنجاز املشاريع يف القطاع الخاص.
لشـؤون  الـوزارة  مستشـار  وقـال 
التنميـة، قيـرص أحمد الهاشـمي، يف 
ترصيح صحفي: إن ”املدن الصناعية 
قيد اإلنجاز واملدن الصناعية الداخلية 
ليس لهـا عالقة باالتفاقيـة األردنية 
العراقية املرصية حيـث هناك املدينة 
االقتصادية وليسـت الصناعية والتي 
تشـمل مدينة صناعية ومدينة تبادل 

تجاري ومنطقة حرة“.
وأضاف الهاشـمي، أن ”هناك مدينة 
صناعيـة يف األنبـار ومدنـاً صناعية 
ومدينتـني  والبـرصة  النارصيـة  يف 
صناعيتني يف النجف األرشف وكربالء 
”املدينـة  أن  موضحـاً  املقدسـة“، 
الصناعية عبارة عـن رقعة جغرافية 
محـددة مسـاحتها ذات سـور ويتم 
إنشـاء البنـى التحتية واللوجسـتية 
لهـا ومـن ثـم يعلـن عنهـا كفرصة 
اسـتثمارية مـن قبـل مطـور وهـو 
شـخص مسـتثمر يعلـن عـن توفر 
مسـاحات حسـب الرقعة الجغرافية 
إلنشاء مصانع ومعامل حسب رغبة 

املواطنني“.
ولفـت إىل أن ”البيئة االسـتثمارية يف 
العـراق تـكاد تكون واضحة حسـب 
الورقـة البيضـاء التـي أعلـن عنهـا 

الكاظمـي، وفيهـا تسـهيالت كبرية 
والتي تمنـح قروضاً للمرشوع املعلن 
عنه كما تعفى من الرضائب والرسوم 
والجمـارك ملـدة 5 سـنوات وتعفـى 
الخطـوط اإلنتاجيـة التـي تسـتورد 
وتعفـى  والرسـوم  الرضائـب  مـن 
املواد اإلنشـائية األولية من الرضائب 
والرسوم، كما أن املنتج إذا تمكن من 
تحقيق االكتفاء الذاتي يكون خاضعاً 

لحماية املنتج الوطني“.
وأشار إىل أن ”القطاع الخاص العراقي 

وطـن صناعتـه يف الـدول املجـاورة 
بسـبب النظـام السـابق أو األحداث 
التي مر بها البلد من االسـتحواذ عىل 
العقارات لرجال األعمـال والتجار أو 
فرض مشـاركة عليهم“، الفتاً إىل أن 
”هناك طبقـة يف املجتمع من القطاع 
الخـاص تعتاش عىل اخرتاق القوانني 
مسـتغلة نفوذهـا وأخـرى ليس لها 
إنتاج بل هي تعتاش عىل بيع املرشوع 
فقط لذلـك هناك إجـراءات للحد من 
هؤالء منها إلغاء السـلف التشـغيلية 

والـزام املسـتثمر بتنفيـذ %25 مـن 
املـرشوع قبـل البدء بمنحـه القرض 
واعتماد مبدأ النافذة الواحدة برشطها 
ورشوطها وعنوانها من تقديم الطلب 
وإكمـال اإلجـراءات وتحديد سـقف 
زمني الستكمال اإلجازات واملوافقات 

من منح القروض التي يعلن عنها“.
الصناعيـة  املدينـة  ”لدينـا  وتابـع: 
يف النارصيـة والتـي تسـتقبل حالياً 
الطلبات، ولدينا معامل أسمنت حيث 
تم منح إجـازات االسـتثمار، وهناك 

مـرشوع اسـتثمار ملعمـل السـماوة 
معلـن عنـه، إضافـة إىل أكثـر مـن 
200 فرصـة اسـتثمارية معلن عنها 
وموجودة يف املوقع الرسمي للوزارة“، 
إىل ”عـرض مجموعـة مـن  مشـرياً 
االسرتاتيجية  االسـتثمارية  املشاريع 
يف  والكبـرية  واملتوسـطة  الصغـرية 

الجناح العراقي بمعرض دبي“.
ونوه إىل أن ”بعض الجهات والوزارات 
وبسـبب الجهـل أبرمـت الكثـري من 
العقـود مـع رشكات شـبه وهميـة 
لم تقـم بواجبهـا بصـورة صحيحة 
لذلك اضطرت الوزارات اىل فسـخ تلك 
العقود مع الرشكات هذه والتي تتجه 
للتحكيم حسـب الرشوط الجزائية يف 
العقد والتـي يطالب فيهـا بتعويض 
قيمـة  نصـف  يكـون  فيهـا  ربحـه 

العقد“.
وأكـد أن ”الصناعـة تـدار مـن قبـل 
الدولة وبالتايل ليسـت ذات مسـتقبل 
ناجح كـون الرشاكة الحقيقية يجب 
أن تكون مع القطاع الخاص الرصني 
املتمكـن ذي الخربات العاملية، إضافة 
االسـتثمارات  بعـض  هنالـك  أن  إىل 

ليست ذات جدوى“.
وبـني أن ”الورقـة البيضـاء وقانون 
االسـتثمار كالهما مذلالن لالستثمار 
لكـن التدخل الحزبي لالسـتحواذ هو 
سـبب الـرتدي وقـد يكـون ممزوجاً 
بمصالـح مشـرتكة مـع دول الجوار 
يعمـدون  لذلـك  للمتنفذيـن  مبنيـة 

لتأخري الصناعة“.

بغداد/الزوراء:
 أعلنـت منظمـة اوبك، امس السـبت، 
ان حصـة اإلنتـاج النفطـي الخـاص 
بالعراق، ُحددت بمقدار 4.237 ماليني 
برميل يوميا خالل شـهر كانون االول 
املقبل بعد اتفاق / اوبك+ / عىل زيادة 

400 الف برميل يوميا .
وبينـت املنظمـة ان ”حصـة اإلنتـاج 
الخاصـة بالعراق لشـهر كانون االول 
حددت بــ 4.237 ماليني برميل يوميا 
بزيادة مقدارهـا 44 ألف برميل يوميا 
عن حصة شـهر ترشين الثاني البالغة 
4.193 ماليـني برميل يوميـا وبزيادة 
بمقدار 88 ألف برميل يوميا عن شـهر 

ترشين األول املايض“.
واضافـت انـه ”ُحـدد انتـاج كل مـن 
السعودية وروسيا، بـ 10.018 ماليني 
برميل يومًيا، خالل شهر كانون االول، 
أي بزيادة نحو 105 آالف برميل يومًيا 
عن شـهر ترشيـن الثاني الحـايل، كما 
ارتفعت حصة إنتـاج اإلمارات بمقدار 
30 ألف برميل يومًيا، لتصل اىل 2.885 

مليـون برميـل يومًيـا خـالل الشـهر 
املقبل“.

واشـارت اىل ان ”حصـة منظمة اوبك 
من الزيـادة املقررة البالغـة 400 الف 
برميـل يوميـا يف كانون االول سـتبلغ 
253 الـف برميـل لتصـل اىل 24.300 
مليـون برميـل يوميا يف حني سـتبلغ 
حصة زيـادة املتحالفني مع أوبك 147 
الـف برميل لتصـل اىل 15.794 مليون 

برميل يوميا“.
خـالل   / اوبـك+   / منظـة  واتفقـت 
اجتماعها يـوم الخميـس املايض عىل 
زيادة انتاجهـا النفطي بمقـدار 400 
الف برميل يوميا وفـق الجدول املتفق 

عليه مسبقا. 
النفطيـة  العـراق  صـادرات  ارتفـاع 

المريكا االسبوع املايض
الطاقـة  معلومـات  ادارة  واعلنـت 
ارتفـاع  السـبت،  امـس  االمريكيـة، 
صادرات العراق النفطية المريكا لتصل 
اىل 187 الـف برميـل يوميا كمتوسـط 

،خالل االسبوع املايض.

ان   “: لهـا  تقريـر  يف  االدارة  وقالـت 
متوسـط االسـتريادات االمريكيـة من 
النفط الخام خالل االسبوع املايض من 
تسـع دول بلـغ 5.319 مليـون برميل 

يوميا ”.
واضافت ان ”امريكا استوردت النفط 
الخـام مـن العـراق بمعـدل 187 الف 

برميل يوميـا خالل االسـبوع املايض، 
مرتفعـا عـن االسـبوع الذي سـبقه ، 
الذي بلغ فيه متوسـط الصادرات 155 

الف برميل يوميا“.
االيـرادات  اكثـر  ان   “: اىل  واشـارت 
النفطية المريكا خالل االسبوع املايض 
جـاءت من كنـدا ، بمعـدل بلغ 3,685 

ماليـني برميـل يوميا، تليها املكسـيك 
التـي بلغت كميـة االسـتريادات منها 
بمعـدل 439 ألف برميـل يوميا، تلتها 
السـعودية التـي بلغـت االسـتريادات 
منها بمعدل 397 الف برميل يوميا، ثم 
روسـيا بكمية بلغت بمعدل 206 آالف 

برميل يوميا“.
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بغداد/الزوراء:
 South اسـتقبلت وزارة النقـل الرشكـة العامة ملوانـئ العراق، السـفينة
poregle بحمولـة اكثر مـن 43 الف طن من مادة الـرز األمريكي لصالح 

وزارة التجارة من مفردات البطاقة التموينية. 
وقال مدير عام املوانئ فرحان الفرطويس يف بيان تلقت ”الزوراء“ نسـخة 
منه، ان ميناء ام قرص الجنوبي يعمل بشـقني نفطي وبضائع ذلك تنفيذا 
لتوجيهات وزير النقل الكابتن نارص حسـني بندر الشبيل؛ برضورة تقديم 

افضل الخدمات املينائية وتسهيلها لجذب الرشكات البحرية العاملية.
وأضـاف الفرطـويس يف بيانـه، ان امليناء اسـتقبل سـفينة محملة بمادة 
األرز االمريكـي لصالـح وزارة التجـارة العراقية ضمن مفـردات البطاقة 
التموينيـة ، باالضافـة اىل ناقلة نفط رسـت عىل رصيـف رقم ١١  وجرت 
عمليات التفريغ والشـحن واالرساء واالقالع بالتعاون والتنسيق بني ادارة 

امليناء وعمليات املالحة البحرية.  

بغداد/الزوراء:
أعلنت منظمة األغذية والزراعية التابعة لألمم املتحدة (فاو)، أن أسعار الغذاء 
العاملية ارتفعت للشـهر الثالث عىل التـوايل يف أكتوبر/ترشين األول، لتصل إىل 
أعىل مسـتوياتها يف عرش سـنوات، مدفوعة بزيادات أسعار الحبوب والزيوت 
النباتية. وبحسـب موقع املنظمة، بلغ متوسـط مؤرش ”فاو“ ألسعار الغذاء 
الذي يقيس األسـعار العامليـة ألكثر املواد الغذائية تداوال يف األسـواق العاملية 
133.2 نقطـة يف أكتوبر مقابل قراءة معدلة عند 129.2 نقطة يف سـبتمرب/ 
أيلـول، وكانـت القراءة السـابقة لسـبتمرب 130 نقطة. وقـراءة أكتوبر هي 
األعىل عىل املؤرش منذ يوليو/تموز 2011. وعىل أسـاس سنوي ارتفع املؤرش 
%31.3 يف أكتوبر. وارتفع مؤرش فاو ألسـعار الحبوب 3.2 % يف أكتوبر عىل 
أساس شهري. وقالت املنظمة إن أسعار الزيوت النباتية قفزت بنسبة 9.6% 
خالل الشهر نفسه مسجلة مسـتوى قياسيا. وبحسب تقرير املنظمة، يبلغ 
اإلنتـاج العاملـي املتوقع للحبوب لعـام 2021، 793 2 مليون طن، بانخفاض 
قدره 6.7 ماليني طن منذ صدور التقرير السابق يف أكتوبر، لسبب رئييس هو 
انخفـاض تقديرات إنتاج القمح يف إيران وتركيا والواليات املتحدة األمريكية.
ويف املقابل، ارتفعت التوقعات بشـأن اإلنتاج العاملي للحبوب الخشنة، وزادت 
توقعـات إنتاج الذرة عىل مسـتوى العالم، يف ضوء الغـالت التي كانت أفضل 
مـن املتوقع يف الربازيل والهند، وتحّسـن التوقعات يف العديـد من بلدان غرب 
أفريقيا. ومقارنة بالعام املايض، من املتوقع أن يرتفع اإلنتاج العاملي للحبوب 
وأن يصل إىل مسـتوى قيـايس جديد.وأضاف التقرير أنـه يتوقع للمخزونات 
العاملية للحبوب أن تنخفض بحلول نهاية مواسم عام 2022، عن مستوياتها 
املسـجلة يف بدايـة املوسـم بنسـبة 0.8 يف املئـة، لتصـل إىل 819 مليون طن. 
وبالتـايل من املتوقـع أن تنخفض نسـبة املخزونات العاملية مـن الحبوب إىل 
االسـتخدام انخفاًضـا طفيًفا، من 29.4 يف املئة خـالل الفرتة 2020/2021، 
إىل 28.5 يف املئة خالل الفرتة 2021/ 2022، ولو أنها ال تزال تعكس مستوى 

مريحا إجماًال.

بغداد/الزوراء:
كشفت وزارة الزراعة، امس السبت، عن تصدير محاصيل زراعية اىل دولة 
االمارات ابرزها البطاطا، فيما اشـارت اىل وجـود ”وفرة كبرية“، يف انتاج 

الفواكه والخرض.
وقال املتحدث الرسـمي باسـم الـوزارة حميد النايف يف بيـان ان ”الوزارة 
نجحـت يف تحقيق االمـن الغذائي للمواطنني من خـالل تمكنها من توفري 

اغلب محاصيل الخرضاوات والفواكه الخاصة باملوسم الحايل“.
وأشار النايف اىل ”وجود وفرة بمحصويل البطاطا والطماطم، وبالتايل فقد 
تم عىل اسـاس ذلك، التنسـيق مع االسـواق املحلية لـدول الجوار لتصدير 
محصـول البطاطا“، مبينا أنه ”تم خالل املدة القليلة املاضية تصديرها اىل 

دولة االمارات العربية املتحدة“.
وأضاف، ان ”الوزارة دعت املنافذ الحدودية مرارا، وبمسـاندة من االجهزة 
االمنيـة املختصـة، اىل منع دخول البطاطا لوفرتهـا محليا لكون الكميات 
املنتجة محليا منها، تسد استهالك مواطني البالد بالكامل“، عادا البطاطا 
”محصوال سـرتاتيجيا زاد انتاجه بعد تنفيذ خطة الـوزارة لحماية املنتج 

املحيل“. 
وأعلنت مديرية زراعة ميسـان، امس السبت، التزامها بالربنامج الوطني 
لتنميـة محصول الحنطـة يف املحافظة مؤكدة اسـتخدام الطرق الحديثة 
يف الخطـة الزراعية الشـتوية. وقـال مدير زراعة ميسـان الدكتور محمد 
جبـار مدير يف ترصيح صحفي إن“مديرية زراعة ميسـان بارشت بالعمل 
عىل الربنامج الوطني لتنميـة الزراعة من خالل تطبيق التجارب الزراعية 
باسـتخدام التقنيـات الحديثـة يف محصـول الحنطـة“. وأضـاف أنه ”تم 
اختيـار املـزارع املضيئة يف قضـاء عيل الغربـي والتي سـوف تطبق فيها 
التجارب الزراعية باسـتخدام التقنيات الحديثة كالري بالرش واسـتخدام 
التسوية الليزرية والباذرة املسمدة لزراعة محصول الحنطة صنف بغداد/
أسـاس“.  وتابـع جبار أنه ”تم توجيه أصحاب الحقـول املختارة بتطبيق 
آليـة الربنامج واتبـاع التوجيهات لغرض الوصول اىل الهدف املنشـود من 
الربنامج وهو االسـتغالل األمثل لعنارص اإلنتاج وبأقل كلفة ممكنة لدعم 
االقتصـاد الوطني يف توفري بذور الحنطـة ذات الرتب العليا بطريقة تخدم 
القطـاع الزراعي والنهوض به يف ظل مواجهـة األزمات الحالية التي تثقل 

كاهل املزارع مثل شح املياه وارتفاع األسعار“.

بغداد/الزوراء:
تراجع سعر خام البرصة الخفيف، ليسجل خسارة اسبوعية هي الثانية يف 

شهرين، مع تذبذب اسعار النفط االسبوع املايض.
وبالرغـم من ارتفاع خام البرصة يف آخر جلسـة له ، بمقـدار 1.07 دوالر 
ليصل إىل 82.20 دوالراً، إال أنه سجل خسارة أسبوعية بلغت 1.64 دوالر أو 

ما يعادل نسبة 1.96 %.
وارتفع أيضا خام برنت يف آخر جلسـة له قبـل إغالقه بمقدار 2.20 دوالر 
ليصل إىل 82.74 دوالرا، إال أنه سجل خسارة أسبوعية بلغت 1.15 دوالر أو 

ما يعادل نسبة 1.94 % يف أسبوع.
وجرت تسـوية خام غرب تكسـاس الوسـيط األمريكي، عىل ارتفاع أيضا 
بمقدار 2.46 ليصل إىل 81.27 دوالرا للربميل إال أنه سجل خسارة أسبوعية 

هو اآلخر، بلغت 2.3 دوالر أو ما يعادل 2.75 %.
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بغداد/الزوراء:

أعلن سـوق العراق لألوراق املالية، امس السـبت، عن تـداول 10 مليارات 

سـهم بقيمة ماليـة بلغت أكثر مـن 7 مليارات دينار خالل شـهر ترشين 

االول املايض.

وذكـر السـوق يف تقرير له اطلعـت عليه ”الـزوراء“، أن ”عـدد الرشكات 

املتداول أسـهمها خالل ترشيـن االول املايض بلغت 51 رشكة مسـاهمة، 

فيما لم تتداول أسـهم 30 رشكة الختالف األسعار املعروضة عن املطلوبة 

من قبل املسـتثمرين، فيما يسـتمر توقف 23 رشكة لعدم تقديم اإلفصاح 

من أصل 105 رشكات مدرجة يف السوق“.

وأضاف أن ”عدد األسهم املتداولة بلغ 10 مليارات و613 مليوناً و183 الف 

سـهم بقيمة ماليـة بلغت 7 مليارات و926 مليـون دينار من خالل تنفيذ 

4875 صفقة“، مشـرياً إىل أن ”مؤرش األسـعار املتداولة ISX60 أغلق عىل 

586.810 نقطة ”.

وأوضح أن ”عدد األسـهم املشـرتاة من املسـتثمرين غري العراقيني لشهر 

ترشيـن االول بلغ 1.160 مليار سـهم بقيمـة مالية بلغـت 1.142 مليار 

دينار من خالل تداول 10 رشكات مساهمة، فيما بلغ عدد األسهم املباعة 

من املسـتثمرين غري العراقيني 754 مليون سـهم بقيمة مالية بلغت 668 

مليون  دينار من خالل تداول 11 رشكة مساهمة“.

يذكران سـوق العراق لألوراق املالية ينظم خمسة جلسات تداول أسبوعيا 

مـن األحـد اىل الخميس، ومدرج فيـه 105 رشكة مسـاهمة عراقية تمثل 

قطاعات املصـارف واالتصاالت والصناعة والزراعة والتأمني واالسـتثمار 

املايل والسياحة والفنادق.

@paäbÓ‹fl@10@fiÎaánm@ÚÓ”aã»€a@ÚñäÏj€a
@äb‰ÌÜ@paäbÓ‹fl@7@Ú‡Ó‘i@·Ëé
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بغداد/ متابعة الزوراء
أعرب املدرب،  نزار أرشف، عن قلقه إزاء التغيريات املسـتمرة يف تشـكيلة املنتخب، خالل 
التصفيـات املؤهلـة ملونديـال قطر ٢٠٢٢.وقـال أرشف: ان املبـاراة املقبلـة ال تخلو من 
الصعوبة، جراء الفوىض التي تسود املنتخب، والتغيري املستمر يف قائمة الفريق».وأوضح 
أن االسـتقرار الفني من أهم الركائز لتحقيق النتائج اإليجابية. مشريا إىل أن «االستقرار 
منعدم يف املنتخب، ودائما ما تشهد املباريات تغيريات يف التشكيلة».وأتم: «نتمنى للفريق 
تحقيق نتيجة طيبة أمام سـوريا، وأن يكون هناك تفاهم مع املدرب أدفوكات، من أجل 

خلق استقرار فني والعمل املنظم لتحقيق نتائج أفضل».

ãºcÎ@ã–ñc

ÚÓ€Îá€a@ÚÓjæÎ˛a@pbÓ∫Üb◊ˇ€@Òãì«@Ú»ibè€a@ÒäÎá€a@÷˝�„a@NN÷aã»€a@Ú◊äbì∑

w„ã�ì€bi@÷aã»€a@Ú€Ï�i@k‘‹i@ÊbuÏnÌ@ëbj«@Ô€béÎ@äbnè€a@áj«@áºc

بغداد/ الزوراء
اىل   ، السـبت  امـس  وصـَل، 
البـرصة وفـد اتحـاد غرب آسـيا 
لالطالِع عـىل جاهزّيـة املالعب يف 
املحافظة الحتضـاِن بطولة غرب 
يف  تنطلـُق  التـي  للشـباب  آسـيا 
٢٠/١١/٢٠٢١  بمحافظتي أربيل 

والبرصة،
واستقبَل عضو اتحاد الكرة احمد 
املوسـوي ومدير شـباب ورياضة 
البـرصة صبـاح الكنانـي، ممثيل 
الوفـد وهمـا   مـن األردن أحمـد 
قطيشـات وعروبة عبـد الرحمن.
وقـاَل عضـو اتحاد الكـرة، أحمد 
املوسـوي: إن زيـارة   وفد ممثيل 
اتحـاد غرب آسـيا غايتها االطالُع 
عن كثٍب عىل مدى جاهزّية مالعب 

منافسـات  باحتضـان  البـرصة 
للشـباب،  آسـيا  غـرب  بطولـة 
والتعرف عـىل الجوانب التنظيمّيِة 
واللوجسـتّية.وأضاَف:  واإلداريـة 
بروعـِة  كثـرياً  أشـاَد  الوفـد  ان 
الرياضيـة واملالعـب يف  املنشـآت 
البرصة واستعدادها العايل لتنظيم  
البطولة وإظهارها بأفضل صورة.
واختتَم املوسـوي حديثه بالقول: 
ان الوفـد، بعد اطالعـه عىل جودِة 
املالعب واألمور املتعلقة بالتنظيم، 
أكد عىل قدرة العراق عىل احتضاِن 
أقـوى وأكـرب البطـوالت العربيـة 
واآلسيوّية، وان بطولة غرب آسيا 
للشباِب يف البرصة ستكون واحدًة 
مـن أفضل البطـوالت التي أقيمت 

ملنافسات الشباب.

بغداد/إعالم اللجنة األوملبية
إنعقـدت الجمعيـة العامـة لالتحـاد العربـي 
للكيـك بوكسـنغ يف العاصمة األردنيـة عّمان 
وذلك النتخاب املكتب التنفيذي لالتحاد العربي 
للعبة بحضور رئيس االتحاد الدويل السيد ريو 

بيكر.
وافـرزت النتائج عـن إنتخاب رئيـس االتحاد 
العراقي قاسـم الواسطي نائباً لرئيس االتحاد 
العربي وتسـمية الزميل غازي الشـايع مديراً 

إلعالم االتحاد. 
كمـا قـرر االتحـاد العربي تسـمية الصحفي 
الزميـل غـازي الشـايع مديراً إلعـالم االتحاد 

العربي.
كما عـنّي يف املكتـب التنفيـذي كال من طارق 
املهريي مـن االمارات ورشيـف مصطفى من 
مـرص، وإدريـس الهـاليل من املغـرب واألمني 
العام وصفي الشوابكة، واألمني العام املساعد 

عودة زيادين واالمني املايل وائل يحيى.

Òãój€a@∂g@›óÌ@bÓée@lãÀ@Üb•a@áœÎ

@�bjˆb„@Ô�éaÏ€a@lbÉn„a
@Ôiã»€a@Üb•¸a@êÓˆã€
Õ‰è◊Ïi@ŸÓÿ‹€

بغداد/ الزوراء 
انطلقت اول امـس الجمعة فعاليات الدورة 
السـابعة عرشة ملدراء االكاديميات االوملبية 
الدولية بمشـاركة العـراق اضافة ألكثر من 
50 دولة ممثلة بمدراء وممثيل االكاديميات 
االوملبيـة الوطنية من مختلـف دول العالم، 
حيث مثـل العـراق يف الدورة، التي تسـتمر 
حتـى التاسـع من الشـهر الحـايل، الدكتور 
هادي عبـد الله مديـر االكاديميـة االوملبية 
العراقيـة واالنسـة هنـادي محمـد مديـرة 

العالقات يف االكاديمية.
وتمحـور املوضـوع الرئيـيس للـدورة عـن 
الحركة األوملبية والوباء، كما ناقش تحديات 
عالـم ما بعد كوفيد يف تنفيـذ برامج التعليم 
األوملبـي، حيث تضمـن منهاج اليـوم االول 
تقديم املشـاركني والتعريف عنهم يف املؤتمر 
من قبل الربوفيسـور الدكتـور كونتينيوس 
جيورجياديـس عميـد االكاديميـة االوملبية 

الدولية، ثم تـال رئيس االكاديميـة االوملبية 
الدولية السـيد ايزيـدورس كوفيلوس كلمة 
االفتتـاح، وبعدها القى ريتشـارد باوند من 
كنـدا عضو اللجنـة األوملبيـة الدولية كلمته 
التي تحدث فيها عن موضوع أهمية التعليم 
االوملبي يف الحركة األوملبية، كما كان للعراق 
كلمـة تحدثت فيها االنسـة هنـادي محمد  
عـن تأثر الرياضة ما بعد كوفيد 19 وما هو 
واجـب االكاديميات يف تخطي االزمة واعادة 
العمـل بشـكل سـليم. ويف فعاليـات اليـوم 
القـى الربوفيسـور إريك مونني من فرنسـا 
محارضة عـن برنامج االكاديميـة االوملبية 
الفرنسـية وهـو باريـس 2024: الربامـج 
التعليميـة األوملبيـة“، وهـو نائـب رئيـس 
جامعة فرانش كونتيه، ممثل عن األوملبياد، 
مدير مركـز الدراسـات والبحـوث األوملبية 
الجامعية (CEROU) ، (دكتوراه يف  الثقافة 

املعملية ، الرياضة ، الصحة ، املجتمع).

بغداد/رافد البدري 
املنسق االعالمي لالتحاد

تمكـن الالعـب احمـد عبد السـتار من 
التتويج بلقب بطولة العراق بالشطرنج 
الكالسـك والتي جرت منافسـاتها عىل 
قاعة فندق االنرت ببغداد واسـتمرت ملدة 
5 ايام، فيما احرزت الالعبة سايل عباس 
عبد الزهرة لقب بطولة العراق للنسـاء. 
وتحـدث رئيس اتحـاد اللعبة ظافر عبد 
االمـري قائـًال: شـهدت بطولتـا الرجال 
والنسـاء منافسـات قويـة جـداً بـني 
املتنافسـني الذين يمثلـون نخبة العبي 
الشـطرنج، حيـث جمعـت املنافسـات 
العبي املنتخـب الوطني للعـام املايض، 
والالعبني الذين تأهلوا من شـبه نهائي 

العراق. 

Úéãí@Úèœb‰fl
عبـد االمري اكد: ان 10 العبني تنافسـوا 
يف بطولة نهائي العـراق وتمكن الالعب 
احمـد عبـد السـتار مـن احـراز اللقب 
بعـد رصاع رشس عـىل اللقب مع العب 
املنتخـب الوطنـي عـيل ليـث احمـد يف 

الجولـة االخـرية، حيـث فـرض نتيجة 
التعـادل يف هـذه الجولة عىل منافسـه 
عيل ليث وخطف نقطـة مهمة اضافها 
اىل رصيـده الـذي بلـغ (6.5) نقطـة يف 
املركز االول، فيما رفع عيل ليث صاحب 
املركز الثانـي رصيده اىل 6 نقاط، وجاء 
الالعـب زوزك صـالح محمـد باملركـز 

الثالـث برصيد (5.5) نقطة، فيما احرز 
اكار عيل صالح املركـز الرابع برصيد 5 
نقـاط، وتسـاوى الالعبني حسـني عيل 
حسـني ونوح عـيل حسـني بالنقاط يف 
املركزيـن الخامـس والسـادس برصيد 

(4.5) نقطة.

‚bÿ®aÎ@ÊÏœãìæa

عبـد االمـري اوضـح: ان البطولة جرت 
وفـق النظام السـويرسي من 9 جوالت 
بطريقـة الدوري مـن مرحلـة واحدة، 
زمن الجولـة 90 دقيقة، مع اضافة 30 
ثانية لكل نقلـة منجزة، وادارها الحكم 
الرئيـيس الـدويل االيرانـي كاوه خلييل، 
يسـاعده الحكـم الـدويل ماجـد حمود 
زغري، واملرشف العام عضو اتحاد اللعبة 

عمر ابراهيم االنصاري.

ıbè‰€a@k‘€@åã•@ëbj«@Ô€bé
وتمكنـت الالعبـة سـايل عبـاس عبـد 
بطولـة  بلقـب  التتويـج  مـن  الزهـرة 
العـراق للسـيدات للعام الحـايل، بعد ان 
جمعـت 10 نقـاط تصدرت بهـا قائمة 
املشاركات، وجاءت الالعبة كارين كمال 
جالل الديـن باملركـز الثانـي برصيد 9 
نقاط، وبالرصيد نفسه احرزت الالعبة 
نبا سـامي عباس املركز الثالث وبفارق 
نقاط الطاوالت، وكذلك الحال لصاحبة 
املركـز الرابع طيبة مهـدي عطية التي 
تمكنت هي االخـرى من جمع 9 نقاط، 
ولكن نقاط الطاوالت حسمت الرتتيب.

Ú†ãì€a@äáónæa@‚bflc@Òäbè©a@k‘«@—‹Ç@áºc@Ú€b‘néa@Û‹«@’œaÏm@ÚÌÏßa@ÒäaÜg
Ôöa6€bi@Ô‹«@fibª@Èiäáfl@á‘«@ÔË‰Ì@ÜaáÃi@Ú„bflc

بغداد/ متابعة الزوراء
عدسة / قحطان سليم

وافقـت الهيئـة االدارية لنـادي القوة 
الجويـة الريايض عىل االسـتقالة التي 
قدمهـا املدرب احمـد خلف من تدريب 

الفريق األول.
وقـال مديـر املكتـب اإلعالمـي لنادي 
القوة الجويـة الريايض عـالء محمد: 
إن  الهيئة االدارية عقدت امس السبت 
اجتماعـا مـع املـدرب احمـد خلـف، 
وقررت قبول اسـتقالته التـي قدمها 

ملجلس اإلدارة“.
ولفـت إىل: أن الهيئة االدارية شـكرت 
املدرب احمـد خلف عـىل النتائج التي 
تحققت خالل الفـرتة املاضية. مبينا: 
”أن املدرب ابلغ الهيئة اإلدارية للنادي 
قبـل مبـاراة الرشطـة بأنـه سـيقدم 
استقالته بعد املباراة بغض النظر عن 

النتيجة ”.
وابتسـم لقاء القمة لصالح الرشطة، 
بفوزه عـىل فريق القوة الجوية بهدف 
دون رد، يف املباراة التي أقيمت يف ختام 

الجولة الثامنة من الدوري  املمتاز.
وسـجل هدف املباراة الوحيد محرتف 
الرشطـة السـوري محمـود املـواس 

الدقيقة 60 من املباراة.
وانفرد الرشطـة بالصدارة برصيد 22 
نقطة، فيما تجمد رصيد القوة الجوية 

عند النقطة 19 يف املركز الثاني.
وتميز الشـوط األول بقوة التالحمات 
بـني الالعبني، ورغم اندفـاع الفريقني 
إال أن أول تهديد اسـتغرق 33 دقيقة، 
حيث هـدد املحرتف السـوري محمود 
املـواس مرمـى القـوة الجويـة بكرة 

ارتدت من القائم.
فيما كان أبرز محاوالت القوة الجوية 
عـرب محرتفـه موزيـس، بينمـا غلب 
الحـذر عىل أغلب دقائـق املباراة حتى 

نهاية الشوط األول بالتعادل السلبي.
وشهد الشـوط الثاني أفضلية نسبية 
لفريـق القوة الجوية، وحاول حسـني 
جبار يف كرة أبعدها املدافع سعد ناطق 

وتلقى حسني جبار كرة بينية وضعته 
بانفراد لوال إسـقاطه من قبل الالعب 
مصطفـى محمـد معـن قبـل دخوله 
ملنطقة الجزاء ليحصل عىل ركلة حرة 
أخفق يف اسـتثمارها صفاء هادي بعد 

أن سددها بالحائط البرشي.
ويف الدقيقـة 60، حصـل الرشطة عىل 
ركلة حرة عىل مشارف منطقة الجزاء، 
سـجل منها املحرتف السوري محمود 

املواس هدف التقدم للرشطة.

وحاول القوة الجوية العودة إىل املباراة 
لكن دفاع الرشطة كان منظما بشكل 
محكـم ليفـوت الفرصـة عـىل العبي 
القـوة الجويـة، بينمـا تعـرض العب 
املـواس  املحـرتف محمـود  الرشطـة 

إلصابة خرج عىل أثرها من املباراة.
وكاد أن يخطـف عبـد الـرزاق قاسـم 
براعـة  لكـن  للرشطـة  ثانيـا  هدفـا 
الحارس فهد طالـب أحبطت املحاولة 
بتصديـه للكرة، لتنتهـي املباراة بفوز 

الرشطة بهدف دون رد.
ويف سـياق منفصـل، قـررت الهيـأة 
االدارية لنـادي أمانة بغـداد الريايض  
إنهـاء التعاقـد مع املـدرب جمال عيل 
بالـرتايض عقب النتائـج غري املرضية 
التي حققها الفريق مؤخرا يف مسابقة 

الدوري املمتاز لكرة القدم.
منـدب  فـالح  النـادي  رئيـس  وقـال 
املسـعودي يف بيان: إن ”اجتماعاً ودياً 
عقد مـع املدرب الخلوق جمال عيل تم 

مـن خالله إنهـاء العقد بـني الطرفني 
بالرتايض“.

النـادي  ”ادارة  ان  املسـعودي  وبـني 
قدمـت شـكرها وتقديرهـا للمـدرب 
القدير جمـال عيل ملا قدمـه من جهد 
خالل مـدة قيادته للفريـق متمنيا له 
النجاح والتوفيق يف محطاته التدريبية 
الجديدة“. وأشـار إىل أن ”ادارة النادي 
أسـندت مهمة قيادة دفـة الفريق إىل 

مساعد املدرب وسام طالب“.

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«g
الصحفي االسـتاذ عدنان الجبوري ثّمن كل من 
حرض مراسم عزاء شـقيقه او اتصل او ارسل 
برقيـات التعـازي، ويلتمس العـذر لكل من لم 
تسعفه الظروف لتقديم التعازي بهذا املصاب، 
سـائال العيل القدير ان يحفظ الجميع ويجنبهم 

مع عوائلهم الكريمة كل رش ومكروه.
   *******************

بارك االتحاُد العراقّي للصحافة الرياضية انتخاب 
الزميل غازي الشـايع رئيًسـا للجنـة اإلعالمية 

لالتحاد العربي للكيك بوكسينغ.
ويعد االتحـاد هـذا االختيار تتويجاً للمسـرية 

الرائعـة املطـرزة باملهنيـة العاليـة واملصداقية 
للزميل الشـايع الذي بذل الكثرَي يف ترسـيخ املبادئ 

يف عالم الصحافة. 
ويتطلع االتحاُد العراقّي للصحافة الرياضية أن يحدث انتخاب الشـايع 
نقلًة نوعيًة لتطوير الجانب اإلعالمي لالتحاد العربي بالكيك بوكسـينغ 

لخربته الطويلة يف هذا املجال.
 *********************

عضـو املكتب االعالمـي للجنة االوملبيـة الوطنية 
العراقية الزميلة العزيـزة منى احمد الجبوري، 
احتفلـت بعيد ميالدها قبل ايـام قليلة، خالص 
االمنيـات للخلوقـة الجبـوري بالعمـر املديـد 

ومواصلة النجاح يف حياتها ومشوارها املهني.

بغداد/ إعالم اللجنة األوملبية

بالبليارد  العراق  منتخب  حقق 

ملونة  أوسمة  ثالثة  والسنوكر 

العربية  البطولة  منافسات  يف 

باللعبة والتي تتواصل فعالياتها يف 

العربية  االمارات  بدولة  دبي  إمارة 

منتخباً   14 وبمشاركة  املتحدة، 

وقطر  وسوريا  العراق  هي  عربياً 

والبحرين  والكويت  والسعودية 

ولبنان  واالردن  عمان  وسلطنة 

وفلسطني  والجزائر  وليبيا  ومرص 

باالضافة للبلد املنظم االمارات.

العراقي  االتحاد  رئيس  وقال 

للبليارد شمس الدين عبد العال: ان 

منتخب العراق املؤلف من الالعبني 

عباس مهدي وحسني عبد الخرض 

الذهبي  الوسام  أحرز  عيل،  وامري 

فرقياً  الثامنة  الكرة  منافسات  يف 

النهائية  املباراة  يف  تفوقه  عقب 

االماراتي،  املنتخب  منافسه  عىل 

كامل  فراس  الالعب  تّوج  بينما 

خسارته  إثر  الفيض  بالوسام 

املاسرت  لفعالية  النهائية  املباراة 

محمد  االماراتي  منافسه  أمام 

مصطفى شهاب كما أحرز الالعب 

يف  النحايس  الوسام  وسام  ليث 

منافسات فئة الناشئني تحت سن 

21 عاما.

وبني عبد العال: ان منتخب العراق 

خالل  األوسمة  من  غلته  سريفع 

االيام املتبقية من املنافسات والتي 

شهر  من  العارش  حتى  ستستمر 

تأهل  إذ  الحايل،  الثاني  ترشين 

منتخب العراق باملاسرت املؤلف من 

وسيف  أنور  وإيهاب  كامل  فراس 

النهائية  املباراة  اىل  العزيز  عبد 

من  عدد  تنتظر  فيما  بالفرقي، 

أخرى خالل  لقاءات مهمة  العبينا 

األيام املتبقية للبطولة.

تجدر االشارة اىل ان احد عرش العباً 

يمثلون العراق يف البطولة هم: عمر 

عواد وليث وسام وعيل جليل وعيل 

وإيهاب  عيل  حسني  وعيل  حسني 

عبد  وسيف  كامل  وفراس  أنور 

العزيز وعباس مهدي وحسني عبد 

الخرض وأمري عيل.
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مدرب  كلوب،  يورغن  أكد 
إصابة  خطورة  ليفربول، 
روبرتو  الربازييل  املهاجم 
تعرضه  إىل  مشرياً  فريمينو 
إصابة عضلية ”خطرية“ يف أعىل 

الفخذ.
لهذه  الربازييل  املهاجم  وتعرض 

منتصف  مباراة  خالل  اإلصابة 
مدريد  أتلتيكو  ضد  األسبوع 

اإلسباني يف دوري أبطال أوروبا.
وقال كلوب: ”األخبار سيئة، بوبي 
إصابة  من  يعاني  (فريمينو) 
الفخذ.  أعىل  يف  ”خطرية“  عضلية 
وسيفتقد  غيابه“.  مدة  أعلم  ال 

اليوم  الصعبة  مباراته  يف  ليفربول 
من  األحد يف ملعب وست هام كالً 
ربلة  املدافع جو غوميز إلصابة يف 
كورتيس  الوسط  والعب  الساق، 
جونز إلصابة يف العني، وهما اللذان 
منتصف  مباراة  عن  أيضاً  غابا 

األسبوع ضد أتلتيكو.

أعلن برشلونة يف بيان توصله التفاق مع أسطورته تشايف هرنانديز، 
لتويل تدريب الفريق حتى 2024، خلفا للهولندي رونالد كومان.

إىل  للعودة  عاما)   41) تشايف  مغادرة  عىل  القطري  السد  ووافق 
 17 ملدة  بصفوفه  لعب  الذي  الكتالوني،  الفريق  لتدريب  برشلونة 

عاما، بعد صعوده من قطاع الناشئني.
وأوضح برشلونة أن تشايف سيكمل املوسم الحايل، بجانب موسمني 
إضافيني، وسيقدمه أمام وسائل اإلعالم يوم غد اإلثنني يف استاد 
كامب نو. وخاض تشايف 767 مباراة بقميص برشلونة وهو ثاني 
مييس،  ليونيل  بعد  النادي،  تاريخ  يف  ملباريات  خوضا  العب  أكثر 
ودوري  مرات   8 اإلسباني  الدوري  أبرزها  لقبا،   25 عىل  وحصل 

أبطال أوروبا 4 مرات.
وحمل شارة قيادة برشلونة، قبل أن يختتم مسريته يف اللعب مع 
االعتزال  بعد  التدريبي  مشواره  معه  بدأ  ثم  سنوات،   4 ملدة  السد 
رايو  من  -1صفر  الهزيمة  بعد  كومان  برشلونة  2019.وأقال  يف 
هزيمة  رابع  وكانت  املايض،  الشهر  اإلسباني  الدوري  يف  فايكانو 
املركز  برشلونة  املنافسات.ويحتل  بجميع  مباريات   6 يف  للفريق 
صاحب  سوسيداد  ريال  عن  نقاط   9 بفارق  الدوري  يف  التاسع 
لقاء  يف  فاز  الذي  مدريد،  ريال  غريمه  عن  نقاط  و8  الصدارة 

الكالسيكو 2 - 1 الشهر املايض.
ويف دوري أبطال أوروبا يحتل برشلونة املركز الثاني يف مجموعته 
هزيمته  رغم  جوالت   4 أول  بعد  نقاط،  بـ6  ميونيخ  بايرن  خلف 
يف  الدوحة،  بمطار  التواجد  أثناء  تشايف،  وقال  مباراتني.  أول  يف 
ترصيحات أبرزتها صحيفة موندو ديبورتيفو اإلسبانية: ”سنعمل 
إىل أقىص حد. يف النهاية نحن برشلونة، نحن أفضل ناد يف العالم“.

وأضاف: ”أفضل ناد يف العالم يجب أن يفوز. ال يمكنك التعادل أو 
أن  وعلينا  سعداء،  الالعبني  نجعل  أن  ”سنحاول  الخسارة“.وزاد: 
إيجابي  أنا  بالطبع  الفوز.  ملحاولة  واضحة  وبأهداف  بجد  نعمل 
للغاية وسيتعني علينا العمل بجد لجعل األمور تسري عىل ما يرام“.
وتابع: ”سعيد جًدا ألن هذا التحدي األكرب يف مسريتي. سأعود إىل 
جًدا  ممتن  وأنا  النادي،  وخاصة  بدوره،  الجميع  قام  لقد  منزيل. 
لربشلونة وثقتهم“. وواصل: ”لقد جاؤوا إىل الدوحة، وكان هناك 
رشط جزائي وقمنا جميًعا بدورنا. أنا إيجابي جًدا ومتحمس جًدا 
ألن كل يشء يسري عىل ما يرام“.وأردف: ”كانت املفاوضات صعبة 
ألنه كان ال بد من تسديد قيمة الرشط الجزائي وإبرام عقود جديدة 
املدربني، كنا نعمل حتى يتم ذلك بحماس كبري“. وأكمل:  لجميع 
”لقد مررت أيًضا بمواقف سيئة. إنها ليست أفضل لحظة يف تاريخ 
النادي، لكني أريد أن أوضح طريقة عميل وأن نعمل بجد لتكوين 

وأتطلع  جماعي،  عمل  مسألة  أنها  ”أعتقد  واسرتسل:  فريق“. 
إىل القيام باألشياء بشكل جيد. لكن من الواضح أنني بحاجة إىل 
التحدث مع الالعبني ملعرفة حالتهم، وأنا أيًضا ممتن جًدا لسريجي 
مهمة  مباراة  اليوم  هناك  ألن  وعمله  املؤقت)  (املدرب  بارخوان 

جًدا“.
واستطرد: ”الفريق الذي لدينا بالفعل قوي جًدا، واآلن حان الوقت 

للعمل من الدقيقة األوىل“.
وختم: ”وجود العديد من األصدقاء الذين شاركت معهم غرفة 

املالبس يف برشلونة؟ أرى ذلك ميزة. لقد حدث يل بالفعل 
زمالء  كانوا  ألنهم  جيًدا  العبني   5 أعرف  السد.  يف 

ألنني  إيجابية،  نقطة  أنها  وأرى  الفريق،  يف 
أعرف كيف يتدربون ويلعبون. إنهم قادة 

الفريق“.
من حهة اخرى عاد مهاجم برشلونة 

الشاب أنسو فاتي إىل قائمة العبي 
منتخب إسبانيا، بعد أكثر من عام 
عىل غيابه عن صفوف ”ال روخا“ 
اليونان  ملواجهتي  يستعد  الذي 

قارة  تصفيات  ضمن  والسويد 
أوروبا املؤهلة إىل كأس العالم 

FIFA قطر 2022™.
االسباني  املنتخب  ويواجه 
أرضه  عىل  اليوناني  نظريه 

قبل  الحايل،  الشهر   11 يف 
يف  السويد  يستقبل  أن 

إشبيلية يف 14 منه.
الصاعد  النجم  وغاب 
 19 البالغ  اإلسباني 
املالعب  عن  عاماً 
بسبب  أشهر   10 لفرتة 
تعرضه إلصابة يف ركبته 

أن  دون  من  اليرسى، 
قميص  ارتداء  من  يتمكن 
”ال روخا“ منذ ترشين األّول/

أمام أوكرانيا يف   2020 أكتوبر 
مسابقة دوري األمم األوروبية.

البدنية  لياقته  فاتي  واستعاد 
ومهاراته منذ عودته إىل املستطيل 

يف  برشلونة  بقميص  األخرض 
ليسجل  أيلول/سبتمرب،  نهاية 
3 أهداف يف 7 مباريات، آخرها 
أمام  الوحيد  الفوز  هدف 

يف  األوكراني  كييف  دينامو 
الجولة الرابعة من مسابقة 
أوروبا،  أبطال  دوري 

النادي  آمال  عىل  أبقى  ما 
األدوار  إىل  بالتأهل  الكاتالوني 

اإلقصائية.

أدىل خوان البورتا، رئيس برشلونة، بترصيح مثري حول املريكاتو 
تشايف  اإلسباني  مع  التعاقد  عقب  للبارسا،  املقبل  الشتوي 
أبرزتها  ترصيحات  يف  البورتا،  وقال  للفريق.  مدربا  هرينانديز، 
 ٣ إبرام  عىل  قدرة  لديه  «برشلونة  اإلسبانية:  سبورت  صحيفة 
تعاقدات يف يناير/كانون الثاني املقبل». ويعاني برشلونة بشدة 
الديون منذ املوسم املايض، لذا فرضت عليه رابطة  بسبب حجم 
الليجا قيوًدا بشأن الصفقات الجديدة. وأشارت صحيفة سبورت 
إىل أن ما يقوله البورتا غري ممكن، إال يف حالة االستغناء عن أحد 
أن  اإلسبانية،  الصحيفة  وأوضحت  الفريق.  يف  الحاليني  الالعبني 
األسابيع القليلة املقبلة ستكون حاسمة لتحديد من سريحل ومن 
أن برشلونة  يذكر  الشتوي.  املريكاتو  إىل برشلونة، خالل  سيأتي 
أعلن التعاقد مع تشايف حتى صيف ٢٠٢٤، من أجل بناء مرشوع 

جديد للنادي الكتالوني، وإنقاذه من األزمة الحالية.

سانشو  جادو  أن  األملانية،  الكرة  أسطورة  ماتيوس،  لوثار  يرى 
ارتكب خطأً برحيله عن بوروسيا دورتموند إىل مانشسرت يونايتد، 

الصيف املايض.
وخالل ترصيحات لشبكة سكاي سبورتس، قال ماتيوس: «بالنظر 
هذا  ورونالدو..  راشفورد  لديك  فأنت  يونايتد،  مان  مهاجمي  إىل 
يف  أيضا  اللعب  (بإمكانهم  آخرين   ٤ اثنني، وهناك  لديك  أن  يعني 

الهجوم) من بينهم سانشو».
الفريق،  مع  يتدرب  كيف  أعرف  «ال  السابق:  أملانيا  نجم  وأضاف 
يف  بإقحامه  مدربه  إلقناع  جهده،  قصارى  بذل  عليه  يتحتم  ألنه 

التشكيلة األساسية، ألنه بعيد عنها تماما يف الوقت الحايل».
عدد  أرى  «عندما  أجاب:  خاطئة،  الخطوة  هذه  كانت  إذا  وعما 
الدقائق التي يحصل عليها هذا املوسم، فأظن أنها كانت خاطئة.. 

ربما يجني اآلن أمواال أكثر، لكنه يلعب مباريات أقل».
ولم يستطع الدويل اإلنجليزي اإلسهام بأي هدف، حتى اآلن، مع 
الشياطني الحمر، حيث بدأ ٥ مباريات فقط من أصل ١١ ظهر بها 

مع فريقه الجديد.

يف  املوسم  هذا  مليالن  املثالية  االنطالقة  ساعدت 
ترشيحه ألول مرة يف السنوات األخرية للتتويج بلقب 
دوري الدرجة األوىل اإليطايل لكرة القدم لكنه سيواجه 
الساعي  إنرت ميالن  اللقب  أمام حامل  اختبارا صعبا 
إلنهاء السلسلة الخالية من الخسارة لغريمه يف القمة 

اليوم األحد.
وحقق ميالن انتصاره العارش يف ١١ مباراة باملسابقة 
حني تغلب فريق املدرب ستيفانو بيويل ٢-١ عىل روما 
االنطالقة  هذه  يحقق  مختلف  فريق  رابع  ليصبح 

املمتازة يف تاريخ الدوري.
مليالن  كافية  القوية  البداية  تكن هذه  لم  ذلك  ورغم 
الحتالل الصدارة إذ يتأخر بفارق األهداف عن نابويل 

الذي جمع أيضا ٣١ من ٣٣ نقطة ممكنة.
ومنذ تتويج ميالن بلقبه األخري يف الدوري عام ٢٠١١ 
بني  والعارش  الخامس  املركزين  بني  املسابقة  أنهى 

موسمي ٢٠١٣-٢٠١٤ و٢٠١٩-٢٠٢٠.
يبد  لم  املايض  املوسم  يف  الثاني  املركز  احتالل  ورغم 
أنه يضغط عىل إنرت طيلة املوسم لكن بعد االنطالقة 
لنيل  حقيقي  مرشح  أنه  أظهر  املوسم  هذا  املبهرة 

اللقب.
عقب  إيطاليا»  سبورت  «سكاي  ملحطة  بيويل  وقال 
أوروبا  أبطال  دوري  يف  بورتو  مع   ١-١ التعادل 
الوعي،  املوسم يف  القوة هذا  املايض: «نقطة  األربعاء 
يتحلون  لكنهم  السن  صغار  أنهم  الالعبون  يعرف 

بالطموح».
وأضاف: «من الليلة سنفكر يف قمة ميالنو وهي مهمة 

جدا من أجل الرتتيب واألجواء يف النادي وأحالمنا».
خلف  نقاط  سبع  بفارق  الثالث  املركز  إنرت  ويحتل 
فريق  أن  رغم  سريو  سان  يف  املواجهة  قبل  جاره 
املدرب سيموني إنزاجي خرس مرة واحدة يف الدوري 

حتى اآلن.
أفضل من غريمه يف  نتائج  إنزاجي  فريق  كما حقق 
دوري األبطال فبعد فوزه ٣-١ عىل رشيف ترياسبول 
األربعاء املايض، وأصبح يف موقف جيد للتأهل ألدوار 
خروج املهزوم، بينما يتذيل ميالن مجموعته بنقطة 

وحيدة.

واآلن  أيدينا  بني  «التأهل  الصحفيني:  إنزاجي  وأبلغ 
يجب أن نتعاىف فقط بدنيا وأن نستعيد قوتنا الذهنية 
ألن مباراة أخرى قوية ومهمة تنتظرنا اليوم األحد».

وسيسعى نابويل، الذي استقبل ثالثة أهداف فقط يف 
حني  املذهلة  انطالقته  لتمديد  املوسم،  طيلة  الدوري 
أنه  اليوم األحد ويدرك  يلتقي بضيفه هيالس فريونا 

يجب إيقاف أكثر مهاجم متألق يف الدوري حاليا.
وأحرز جيوفاني سيميوني، االبن األكرب ملدرب أتلتيكو 
مدريد دييجو، ستة أهداف يف آخر ٣ مباريات لفريونا 
التسيو  عىل   ٤-١ الفوز  يف  رباعية  منها  بالدوري 
يف  املتأزم  يوفنتوس  عىل   ٢-١ االنتصار  يف  وثنائية 

األسبوع املايض.
اإليجابي  التعادل  جنوى  فرض  متصل،  صعيد  عىل 
(٢-٢) عىل ضيفه إمبويل، يف الجولة الـ١٢ من الدوري 

اإليطايل.
وأحرز دومينيكو كريسيتو الهدف األول لجنوى، من 
ركلة جزاء يف الدقيقة ١٣، قبل أن يتعادل فيدريكو دي 

فرانشيسكو ألصحاب األرض، يف الدقيقة ٦٢.
وأضاف سزيمون زولكوفسكي الهدف الثاني إلمبويل، 
هدف  بيانتيش  فالفيو  يحرز  أن  قبل   ،٧٢ الدقيقة  يف 
التعادل لجنوى، يف الدقيقة ٨٩.وبهذه النتيجة، يحتل 
إمبويل املركز الثامن برصيد ١٦ نقطة، يف حني يحتل 

جنوى املركز الخامس عرش برصيد ٩ نقاط.
قاديش ينترص عىل بلباو

ـ عاد قاديش بالفوز من أرض أتليتك بلباو ١-صفر 
يف الجولة ١٣ من الدوري اإلسباني لكرة القدم.

وسجل الالعب سالفادور بونيس هدف املباراة الوحيد 
يف الدقيقة السادسة.

بينما  نقطة  بـ١٢  مؤقتاً   ١٤ املركز  قاديش  ويحتل 
يأتي بلباو يف املركز الثامن مؤقتاً بـ١٨ نقطة.

أرمسرتونج يمنح ساوثهامبتون فوزا غاليا
فيال  أستون  ضيفه  عىل  ساوثهامبتون  فريق  فاز  ـ 
١-صفر، خالل املباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 

١١ من الدوري اإلنجليزي املمتاز.
لالعبه  الفوز  هذا  يف  بالفضل  ساوثهامبتون  ويدين 
الوحيد يف  املباراة  الذي سجل هدف  آدم أرمسرتونج، 

الدقيقة الثالثة.
املركز  يف  نقطة  إىل ١٤  ورفع ساوثهامبتون رصيده 
الثاني عرش، وتوقف رصيد أستون فيال عند ١٠ نقاط 

يف املركز الخامس عرش.
وتعد هذه الخسارة هي الخامسة ألستون فيال عىل 
«توتنهام  أمام  السقوط  بعد  الربيمريليج،  يف  التوايل 

وولفرهامبتون وآرسنال ووست هام».
لونس يحقق فوزاً كبرياً عىل تروا

ـ حقق لونس فوزاً كبرياً عىل ضيفه تروا ٤-صفر يف 
الجولة ١٣ من الدوري الفرنيس لكرة القدم.

وسجل كل من أرنود كاليموندو (١٤) وويسيل سعيد 
(٢٩) وجوناثان كلوس (٣٥) والبولندي بريزيميسالف 
الذي صعد مؤقتاً  أهداف لونس  فرانكوفسكي (٦٠) 
للمركز الثالث برصيد ٢٤ نقطة وبفارق األهداف عن 

نيس الوصيف.
ماينتس يتعادل مع مونشنجالدباخ

التعادل اإليجابي (١-١)، مباراة ماينز أمام  ـ حسم 
منافسات  ضمن  مونشنجالدباخ،  بوروسيا  ضيفه 

الجولة الـ١١ من دوري الدرجة األوىل األملاني.
عرب  أوال  الضيوف  تقدم  أرينا،  أوبيل  ملعب  وعىل 
أصحاب  أدرك  فيما  (ق٣٨)،  نيوهاوس  فلوريان 

األرض التعادل بواسطة سيلفان فيدمري (ق٧٦).
نقطة   ١٧ إىل  رصيده  ماينز  رفع  النحو،  هذا  وعىل 
باير  عن  فقط  األهداف  بفارق  الخامس،  باملركز 

ليفركوزن الرابع.
يف املقابل، أضاف بوروسيا مونشنجالدباخ نقطة إىل 
جعبته، لريتفع رصيده إىل ١٥ نقطة باملركز التاسع 

بفارق األهداف أيضا عن اليبزيج الثامن.

مباراتيه  البلجيكي  املنتخب  سيخوض 
األوروبية  التصفيات  ضمن  األخريتني 
قطر   FIFA العالم  كأس  إىل  املؤهلة 
بغياب  وويلز  إستونيا  ضد   ™٢٠٢٢
مهاجمه وهدافه روميلو لوكاكو املصاب.
روسيا  مونديال  ثالثة  بلجيكا  وتستقبل 
ترشين   ١٣ يف  اإلستوني  املنتخب   ٢٠١٨
ويلز  عىل  تحل  أن  عىل  الثاني/نوفمرب 
بعدها  التصفيات  من  األخرية  املباراة  يف 
الحمر  الشياطني  ويتصدر  أيام.  بثالثة 
املجموعة الخامسة برصيد ١٦ نقطة من 
ست مباريات أمام جمهورية التشيك (١١ 

من ٧) وويلز (١١ من ٦).
تشيليس  مهاجم  غياب  ولتعويض 

هداف  باتشواي  وميتيش  اإلنكليزي 
بشيكتاش الرتكي املصاب أيًضا، استدعى 
ثالثة  مارتينيس  روبرتو  اإلسباني  املدرب 
مهاجمني إىل القائمة املؤلفة من ٢٩ العًبا: 
اإلنكليزي)،  (ليفربول  أوريجي  ديفوك 
باالس  (كريستال  بينتيكي  كريستيان 
(أونيون  فانزير  ودانتي  اإلنكليزي) 
أي  من  التشكيلة  وخلت  جيلواز).  سان 
مفاجآت، وحافظ إدين هازار عىل مكانه 
ريال  مع  كافية  دقائق  خوضه  عدم  رغم 

مدريد اإلسباني.
وهنا التشكيلة:

(ريال  كورتوا  تيبو  املرمى:  لحراسة   -
مينيوليه  سيمون  اإلسباني)،  مدريد 

ماتز سيلز (سرتاسبورغ  بروج)،  (كلوب 
الفرنيس)، كوين كاستيلس (فولفسبورغ 

األملاني).
(الدحيل  ألدرفرييلد  توبي  للدفاع:   -
برلني  (هرتا  بوياتا  ديدريك  القطري)، 
األملاني)، جايسون ديناير (ليون الفرنيس)، 
لياندر  الربتغايل)،  (بنفيكا  فريتونغن  يان 
اإلنكليزي)،  (ولفرهامبتون  ديندونكر 
ووت فاس (رينس الفرنيس)، آرثر تياتي 
ساملاكرز  أليكسيس  اإليطايل)،  (بولونيا 

(ميالن اإليطايل).
ويوري  كاستاني  تيموثي  للوسط:   -
اإلنكليزي)،  سيتي  (ليسرت  تيليمانس 
يانيك  اإليطايل)،  (تورينو  برات  دينيس 

اإلسباني)،  مدريد  (أتلتيكو  كاراسكو 
سيتي  (مانشسرت  بروين  دي  كيفن 
اإلنكليزي)، ثورغان هازار وتوما مونييه 
دورتموند  (بوروسيا  فيتسل  وأكسل 
(كلوب  فاناكني  هانس  األملاني)، 
(أرسنال  لوكونغا  سامبي  ألبري  بروج)، 

اإلنكليزي).
- للهجوم: كريستيان بينتيكي (كريستال 
تروسار  لياندرو  اإلنكليزي)،  باالس 
(ريال  هازار  إيدن  اإلنكليزي)،  (برايتون 
اإليطايل)،  (نابويل  متنس  دريس  مدريد)، 
اإلنكليزي)،  (ليفربول  أوريجي  ديفوك 
دانتي  بروج).  (كلوب  كيتالير  دي  شارل 

فانزير (أونيون سان جيلواز).
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الضفة الغربية/ متابعة الزوراء:
دعـت «لجنـة حمايـة الصحفيـني» السـلطات 
«اإلفـراج  إىل  الغربيـة  الضفـة  الفلسـطينية يف 
الفـوري وغري املـرشوط عن الصحفي املسـتقل 
نسـيم معال والسـماح للصحفيـني بالعمل دون 

خوف من االعتقال».
الرشطـة  اقتحمـت  فقـد  اللجنـة  وبحسـب 
واملخابـرات الفلسـطينية، يف سـاعة مبكرة من 
صبـاح الخميس، منزل معـال يف بلدة بيتا جنوب 
مدينـة نابلس بالضفة الغربية، وصادرت هاتفه 
املحمول، واعتقلته بحسـب ما أفادت به تقارير 
ملجموعة حرية الصحافة الفلسـطينية (مدى)، 

وبيـان صـادر عـن املنظمـة العربيـة لحقـوق 
اإلنسان ومقرها اململكة املتحدة.

وذكر شـقيق معال، أن العنـارص الذين اعتقلوه 
أبلغوا األرسة أنـه مطلوب للنائـب العام، لكنهم 
قالـوا إنهـم ال يعرفون التهـم التي تـم اعتقاله 
عىل أساسـها. كما أنهم لم يخربوا أرسته بمكان 
اعتقاله.ومعال، صحفي مسـتقل، غطى مؤخراً 
اإلرسائيليـة  املسـتوطنات  ضـد  االحتجاجـات 
بالقـرب مـن بيتـا، واالشـتباكات بـني املدنيني 
الفلسـطينيني وقـوات األمـن اإلرسائيليـة لعدة 

وسائل إعالمية، عىل حد قول شقيقه.
ويف السياق، قال إغناسيو ميغيل ديلغادو، ممثل 

«لجنـة حمايـة الصحفيني» يف الرشق األوسـط 
وشـمايل أفريقيـا، إن «اعتقـال الصحفيـني من 
منازلهـم يف منتصف الليل دون الكشـف عن أي 
تهم هو ممارسة شائعة يف األنظمة االستبدادية، 
وينبغـي عىل السـلطات الفلسـطينية يف الضفة 
الغربيـة أن تخجـل مـن مثـل هـذه األعمـال». 
وأضاف: «عىل السـلطات اإلفـراج عن الصحفي 
نسـيم معـال عـىل الفـور ودون قيـد أو رشط، 
بـأداء  الفلسـطينيني  للصحفيـني  والسـماح 
وظائفهـم بحريـة وأمان». وذكـرت اللجنة عىل 
موقعهـا عـىل اإلنرتنت أنها قامت بإرسـال بريد 
إلكرتوني إىل وزارة الداخلية الفلسطينية ومكتب 

املدعي العـام للتعليق، «لكنها لـم تتلق أي ردود 
عىل الفور».

 بغداد / نينا:
 اعلن االتحاد الدويل للصحفيني IFJ، عن 
تعاونه مع محامـني حقوقيني بارزين 
يف املحكمـة الجنائيـة الدوليـة ملالحقة 
ارسائيـل بسـبب اسـتهدافها املمنهـج 

للصحفيني الفلسطينيني.
وذكر االتحاد يف بيـان نرش عرب موقعه 
االلكرتونـي : «سـيتم تقديـم مذكرات 
قانونيـة اىل املحكمـة الجنائية الدولية، 

تكشـف عن اسباب قوية لالسـتنتاج بان ارسائيل تستهدف بشكل ممنهج الصحفيني 
العاملني يف فلسـطني ، وفشـلت يف التحقيـق يف مقتل العاملني يف وسـائل االعالم، مما 

يرقى اىل جرائم الحرب».
واشـار االتحـاد الذي يعمل مـع نقابة الصحفيـني الفلسـطينيني PJS، واملركز الدويل 
للعدالة للفلسـطينيني ICJP، اىل انه استعان بمحامني بارزين يف مجال حقوق االنسان 
مـن رشكة Bindmans الربيطانيـة للمحامـاة وDoughty Street Chambers لتقديم 

الشكوى اىل املحكمة الجنائية الدولية.
وبـني : «ان الشـكوى التي سـيتم تقديمها للمحكمـة، توضح بالتفصيل االسـتهداف 
املمنهج للصحفيني الفلسـطينيني نيابة عن اربع ضحايا تم ذكر اسـمائهم، هم احمد 
ابو حسني، يارس مرتجى، معاذ ارمانه، ونضال اشتايت، والذين استشهدوا او شوهوا 
عـىل ايدي القناصة االرسائيليني اثناء تغطيتهم املظاهرات يف غزة، عىل الرغم من انهم 

كانوا جميعا يرتدون سرتات تحمل عالمات واضحة عند اطالق النار عليهم».
وتتضمن الشـكوى ايضا استهداف وسائل اعالم وتفجري لربجي الرشوق والجوهرة يف 
مدينة غزة يف ايار املايض. وتابع االتحاد يف بيانه انه ، ادان بشـكل متكرر االسـتهداف 
املتعمد للصحفيني واملرافق االعالمية من قبل ارسائيل، حيث استشهد ما ال يقل عن ٤٦ 

صحفيا فلسطينيا منذ عام ٢٠٠٠ ولم يحاسب احد من القتلة.

عّمان/متابعة الزوراء:
ال يمكـن تفسـري نتائـج انتخابـات 
التـي  األردنيـني  الصحفيـني  نقابـة 
جرت يف أكتوبر/ترشين األول املايض، 
سياسـياً أو فكرياً، لكن يمكن القول 
إّن العالقـات الجهويـة والشـخصية 
املعتمدة عىل التواصل الفردي هي التي 
حسـمتها، فكانت النتيجة مجلساً ذا 

توجهات مختلفة ومتقاطعة أحياناً.
لكـن الصحفيـني، بغـض النظر عن 
االنتخابية، ينتظرون من  تواجهاتهم 
املجلس الجديد االهتمـام بقضاياهم 
الحريـة.  سـقف  ورفـع  املعيشـية 
االنتخابات شـهدت تنافسـاً شـديًدا 
خاصـة عـىل موقـع النقيـب، فيمـا 
اسـتطاع راكان السـعايدة أن يظفـر 
بفـارق ١٩ صوتـاً  باملوقـع مجـدًدا 
عن طـارق املومنـي، و٥٤ صوتاً عن 
املرشـحة فلحـة بريـزات. وأظهـرت 
النتائج عدم فوز النسـاء برئاسـة أو 
عضويـة املجلس من بـني ١١ عضواً 
بمـن فيهم النقيب ونائبـه، لذا يمكن 

القول إّن املجلس ذكوري بامتياز. 
القوائم املهنية فازت بالحد األدنى من 
املقاعد يف الهيئة اإلدارية للنقابة، فقد 
فـازت قائمـة النقيب الحـايل بمقعد 
عضويـة واحـد فقط مـن ١٠ مقاعد 
يف الهيئة العامة، وهو لخالد القضاة، 
فيمـا فـازت قائمـة املرشـحة فلحة 
بريـزات بمقعديـن للعضوية إبراهيم 
يف  وفشـلت  بريـة،  وعدنـان  قبـالت 
الحصـول عىل موقع النقيب أو نائبه، 
ممـا يكشـف عـن خلـل بالتصويت 

الجماعي للكتل.
و  نشـبت خالفـات وانسـحابات يف 
جلسة مجلس نقابة الصحفيني، عىل 
إثر دعوة وجهت للعضوين يف مجلس 
النقابة، ابراهيم قبيالت وعدنان برية، 
من اللجنة اإلداريـة يف مجلس النواب 
برئاسـة النائـب ابراهيـم الطراونة، 
ملتابعة قضيـة نقل أعضـاء نقابة يف 
مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون إىل دائرة 
املكتبات الوطنية. مشاركة العضوين 
السـعايدة،  راكان  النقيـب  أغضبـت 
ونائب النقيب جمال اشتيوي، وعضو 
املجلـس خالـد القضاة، حتـى انتهى 
األمـر بالنقيـب إىل رفـع الجلسـة إىل 

الجلسة املقبلة.
ومـن الواضـح أّن غيـاب االنسـجام 
وأجـواء االنتخابات التنافسـية بدأت 
بالتسـلل إىل اجتماعات املجلس فيما 
كان من الواجب وضع محددات وأسس 
وآليات لكيفية اتخـاذ القرارات بعيداً 
عـن ردات الفعل العصبية واللجوء إىل 

الحكمـة يف إدارة الجلسـات، وتجاوز 
املواقف الفرديـة إىل املصلحة العامة. 
وال يمكـن إغفال نسـبة املشـاركة يف 
االقـرتاع التـي وصلـت إىل ٨٣ يف املئة 
من أعضـاء الهيئة العامة املسـجلني 
وهو الرقم األكـرب يف تاريخ انتخابات 
النقابـة، عـىل الرغـم مـن متطلبات 
التباعـد الذي فرضته جائحة كورونا، 
األمر الذي يعني أن األوضاع املعيشية 
الصعبة التي يعاني منها الصحفيون، 
إضافـًة إىل القوانني املقيـدة للحريات 
أصبحت ُتشـكل خطرًا عىل األعضاء، 
وُتحارصهم وُترعبهـم فكانت حافزًا 

لإلقبال عىل املشاركة يف التصويت. 
الصحفيـني  نقيـب  نائـب  وتحـدث 
األردنيـني جمال اشـتيوي وأعضاء يف 
مجلس النقابة حول أجندات املجلس 
املقبلة وتطلعاته. ويف هذا اإلطار، قال 
اشتيوي الذي ترشـح بشكل مستقل 
إنـه «ال صحافة بال حريـة، والحرية 
للصحفـي كاملـاء للسـمك»، مضيفاً 
أّنـه «ال بد من تطويـر املحتوى داخل 
بطريقـة  األردنيـة  اإلعـالم  وسـائل 
مسـؤولة تقـدم الحقيقـة وتحـرتم 
عـىل  وأكـد  النـاس».  خصوصيـات 
أهمية العمل وفق الضوابط األخالقية 
للمهنة، مضيفـاً أن «أي قيود تفرض 
عـىل النـرش مرفوضة»، مشـدداً عىل 
أهميـة  تعزيـز الحريـات ورفض أي 

قوانني معطلة. 
وأشار إىل رضورة إعادة النظر بقانون 
الجرائم اإللكرتونية وإلغائه، بسـبب 
القيود التـي يفرضها عىل الصحفيني 
ومختلف املواطنني، معترباً أّن «هناك 
مسـاحة مـن الحرية يف البـالد يمكن 

العمل من خاللها من دون تشـنجات 
مـن  وأّن  للشـخصية،  اغتيـال  أو 
املهام الرئيسـية للنقابة رفع سـقف 
الحريات، وهو ملف أسـايس، وسيتم 
إصدار واسـتحداث تقرير سنوي من 

النقابة حول الحريات الصحفية». 
املعيشـية  لألوضـاع  بالنسـبة  أمـا 
للصحفيني، فقال إّن «جائحة كورونا 
تركت آثاراً صعبة عىل وسـائل اإلعالم 
املحليـة، خاصـة الصحافـة الورقية 
التي دخلـت يف أزمة مالية انعكسـت 
عـىل الصحفيـني»، معتـرباً أّن «مـن 
مهـام النقابـة إعادة وسـائل اإلعالم 
إىل مسـارها الصحيـح، بالتعاون مع 
معيشـة  لتأمـني  الجهـات  مختلـف 
ليعمـل  األردنـي،  كريمـة لإلعالمـي 
بشـكل حر ومسـتقل». وأضـاف أّن 
«الجائحـة عرضـت اإلعـالم األردني 
ألزمـة كبرية، عـىل الصعيـد املعييش 
إىل  الفًتـا  املحتـوى»،  صعيـد  وعـىل 
أنـه «جـرى التواصـل مـع الحكومة 
األردنيـة لوقف جميـع برامج هيكلة 
التـي  الرسـمي  اإلعـالم  مؤسسـات 
تهـدد أرزاق الصحفيـني، إضافـة إىل 
مطالبـة الحكومـة بالغـاء الرضيبة 
عىل مدخـالت اإلنتاج لإلعالم الورقي، 
وتقديم دعم غري مبارش، وتسـهيالت 
لتنهـض بمهامها اإلعالميـة». وقال 
إن النقابـة سـتعمل بالتعـاون مـع 
الجامعـات عـىل توفري منح دراسـية 
للعاملـني أنفسـهم وألبنائهم، وكذلك 
السـكن للصحفيني  بتوفري  املساعدة 
عـرب اتفاقـات مـع جهـات حكومية 

وخاصة.
وحول عمل املجلس يف ظل تشـكيلته 

الحالية املنوعة من القوائم واملستقلني، 
قال إّن «االنتخابات ونتائجها أصبحت 
خلف املجلس، والكتل قبل االنتخابات 
كانـت تتنافس عىل الوصـول لتقديم 
الخدمـة لألعضـاء، والنجـاح والفوز 
قـرار الهيئة العامـة»، مشـرياً إىل أّن 
«موضوع االنتخابات جرت مناقشته 
يف املجلـس، وجـرى التوافـق عىل أّن 
املجلـس هو مجلـس الهيئـة العامة 
وليـس مجلس الكتـل». وأضـاف أّن 
جميع األعضاء راغبون بخدمة الهيئة 
العامـة، معتـًربا أّن «املجلـس الحايل 
مجلس نوعي سـيخدم الهيئة العامة 
ويطور املهنـة، واالختـالف واالتفاق 
هو بهدف الخدمـة العامة خاصة أّن 
األعباء امللقاة عىل كاهله كبرية بسبب 

الوضع املايل للنقابة». 
كما قـال أمني رس نقابـة الصحفيني 
عدنان برية، الفائز عن قائمة النقابة، 
إنـه «لطاملـا اتخـذت النقابـة نهجـاً 
تقليديـاً يف التعامـل مـع التحديـات، 
استطاعت به تسـكني الطارئ آنذاك، 
والحد من تفاقم التعقيدات املستجدة، 
بيد أنها عجزت – بنهجها – عن إجابة 
املسـتقبل».  وسـيناريوهات  أسـئلة 
وأضاف برية :»هذا النهج أفقد النقابة 
فاعليتهـا، خاصـة يف ظـل التطورات 
ومـا  والهائلـة،  املتسـارعة  املهنيـة 
رافقها من تنام للتحديات، األمر الذي 
يفـرض عمالً يسـتند إىل نهج مغاير، 
قوامه الرئيس قاعدة معرفية متينة، 
لواقع النقابة ومنتسـبيها من جهة، 
وللمهنة وتطوراتها ومسـتقبلها من 
جهة مقابلة، ما من شـأنه أن يشكل 
فارقاً نوعياً ونفعاً مستداماً». وتابع: 

«املقصـود تحرير العقـل النقابي من 
يقينياته املطلقة، وأفكاره املسـبقة، 
واالنتقـال به إىل ُبعـد مختلف، ِقوامه 
أن املسـتقبل يولد يف اللحظة الراهنة، 
وهـذا يتطلـب إرادًة وانفتاحـاً عـىل 
األفكار واملشـاريع املبتكرة ذات األثر 
املمتد، املسـتندة إىل بنيـة معرفية، أو 
قاعـدة البيانات، التـي تمّكن الفاعل 
النقابي من معالجة تحديات الحارض 

واالستجابة الشرتاطات املستقبل».
عىل صعيد امللفـات، رأى أّنه «ثمة ما 
هو داخل املؤسسة النقابية، ويرتبط 
بمأسسـة العمل النقابي وإعادة بناء 
املنظومـة القانونيـة والضوابـط بما 
يتناسـب مـع االحتياجـات الحاليـة 
بـأدوار  واملسـتقبلية، وآخـر مرتبط 
نقابـة الصحفيـني املتوقعـة، سـواء 
العائـد عـىل  النفـع  لجهـة تعظيـم 
النقابـة والهيئـة العامـة، أو لجهـة 
تمكـني الصحفي ورعايتـه وحمايته 
مـروراً  متعـددة،  مسـتويات  عـىل 
بتنظيم املهنة ومزاولتهـا، وصوالً إىل 
البنية الترشيعيـة الضامنة للحريات 

اإلعالمية». 
وحول ملف الحريات، قال إن «حماية 
الصحفيـني والصحفيـات يف حريتهم 
والدفاع عن  ومعيشـتهم ومهنتهـم، 
مصالحهم ومكتسباتهم أمام مختلف 
الجهات واجب، ويف مختلف الظروف، 
بما يشـمل تأسـيس حاضنة دفاعية 
عـىل  مشـدداً  انتهـاكات»،  ومرصـد 

رضورة عدم توقيف الصحفيني. 
من جانبه، قال عضو املجلس املستقل 
أمجـد السـنيد، إّن «املجلس سـيعمل 
عـىل تعزيـز الحريـة املسـؤولة التي 
تصـون الحريـة الصحفيـة وحقوق 
متـوازن».  وبشـكل  معـاّ،  املواطـن 
وأكـد عىل «أهمية تعديـل الترشيعات 
املتعلقـة بالحريـات خاصـة قانـون 
الجرائم اإللكرتونية، وبالتحديد املادة 
١١ منـه التي تنص عـىل أنه (يعاقب 
كل من قـام قصداً بإرسـال أو إعادة 
إرسـال أو نرش بيانـات أو معلومات 
املعلوماتيـة  الشـبكة  طريـق  عـن 
أي نظـام  أو  اإللكرتونـي  املوقـع  أو 
معلومـات تنطوي عـىل ذم أو قدح أو 
تحقـري أي شـخص بالحبـس مدة ال 
تقل عن ثالثة أشهر وبغرامة مالية)، 
ومنهـم الصحفيـني». وشـدد عىل أن 
«النقابة سـتعمل وتبذل الجهود ملنع 
حبـس وتوقيف الصحفيني، وذلك من 
خـالل التواصل مـع مختلف األطراف 
املعنيـة كمجلـس النـواب والحكومة 

ومؤسسات املجتمع املدني». 
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باريس/متابعة الزوراء:
مع اسـتمرار تفـيش جائحـة كوفيد-١٩، 
أصبح من الرضوري أن يساعد الصحفيون 
الناس يف فهـم اللقاحات مـن خالل إعداد 
تقاريـر صحفية دقيقـة، تضع عواطفهم 
واهتماماتهـم يف عـني االعتبـار. ويشـمل 
ذلك تغطية اآلثـار الجانبية املعروفة لهذه 

اللقاحات بشكل موثوق به.
يف ويبينـار قّدمه املركز الـدويل للصحفيني 
تغطيـة  منتـدى  (ICFJ) مؤخـرًا ضمـن 
األزمـات الصحية العامليـة، تحدثت كريي 
دويل يونغ، الصحفية املسـتقلة واملسؤولة 
عن موضوع الدراسـات الطبيـة يف رابطة 
صحفيـي الرعايـة الصحيـة، وقالـت إّن 
تغطيـة اللقاحات تتطلـب أيًضا فحص ما 

يدور حولها من شائعات غري مؤكدة.
وحسـب يونغ، فإّن كل اللقاحات لها آثار 
جانبيـة، مثلها مثـل أي دواء. ولكن اآلثار 
الجانبيـة األكثـر انتشـاًرا للقـاح كوفيد-
١٩ ُتعد بسـيطة، وتشـمل التعب والصداع 
وألـم العضالت وغريها مـن األعراض التي 
قد تسـتمر لبضعة أيام. أما اآلثار الجانبية 
األكثر خطورة، مثل التهـاب عضلة القلب 

والجلطات الدموية، فهي نادرة للغاية.
ومـع ذلـك، ال يـزال هنـاك قدر كبـري من 
املعلومـات املضللـة املتداولـة حـول اآلثار 
الجانبيـة الخطرية للقاحات. فعىل سـبيل 
املثـال، انتـرشت بعـض القصـص حـول 
مشـاكل الخصوبـة املصاحبـة للقاحات، 
ولكنهـا غري مؤكـدة. عالوة عـىل أن مركز 
 (CDC) مكافحة األمـراض والوقاية منها
يويص النساء اللواتي يحاولن اإلنجاب بأن 
يتلقـني اللقاح. كمـا تم تـداول العديد من 
التقارير غري املؤكدة حـول اآلثار الجانبية 
 VAERS بيانـات  للقاحـات عـرب قاعـدة 
التابعـة للمركـز، والتي يراقبهـا مصنعو 

اللقاحات بشكل منتظم.
ويف هـذا السـياق، قالـت يونـغ إن «تلقي 
اللقـاح أفضـل مـن املخاطـرة باإلصابـة 
بكوفيـد-١٩»، محـذرًة مـن أّن الربط بني 
اللقاح واآلثار الجانبية يف التقارير الفردية 
التي لم يتم التحقق منها ال يعني بالرضورة 

أنه يتسبب فيها.
كما أكـدت يونغ أّن التواصـل الواضح أمر 
أسـايس، مشـرية إىل أحد أهم الفروق عند 
تغطية املشاكل الصحية املرتبطة بكوفيد-

١٩: وهـي أن اإليقاع الرسيـع للمعلومات 
حـول الجائحة يعنـي أن عـىل الصحفيني 
الحرص عىل عدم الرتويج للتقارير التي لم 
يتم التحقق منها. وأوضحت الصحفية عىل 
سبيل املثال أن «ما يطرحه املجتمع الطبي 
املوثـوق به ُيعـد مرشوًعـا، إذ إن التغطية 

الطبية لم تُعد منمقة [عىل عكس ما كانت 
عليـه قبـل تفـيش الجائحـة] – فجميعنا 

نتعلم يف نفس الوقت».
لـذا ال ينبغـي أن يدافـع الصحفيـون عن 
اللقاحـات بشـكل أعمـى، وال أن تتسـبب 
تغطيتهـم الصحفية يف تردد الناس بشـأن 
ينتبـه  أن  اللقاحـات. كمـا يجـب  تلقـي 
الصحفيـون إىل ردود أفعـال النـاس تجاه 

تقاريرهم.
إليكـم أهم النقـاط التي تمت مناقشـتها 

أثناء الويبينار:
تغطية األرقام

مـن املهم أال تسـتخدم يف تقاريـرك أرقاًما 
عشـوائية، بـل يجـب أن تقـدم السـياق 
املناسب – مع استخدام البيانات – إلضفاء 
الطابع اإلنسـاني عىل تغطيتك الصحفية. 

وهكـذا يمكـن إيصـال النتائـج الحقيقية 
بشـكل أفضل، وبالتايل مكافحـة الرتدد يف 

تلقي اللقاحات.
يقـول الكثـري مـن املرتددين إنهـم قلقون 
إزاء الرسعة التـي تم بها تطوير اللقاحات 
مـدى  حـول  املتاحـة  املعلومـات  وقلـة 
فعاليتها. ويف هذا السـياق، أوضحت يونغ 
أن بالنسـبة لهـؤالء، قد يكون من السـهل 
وضـع االفرتاضات بشـأن اآلثـار الجانبية 
للقاحات، حتـى إن لم يتـم التحقق منها. 
وأضافـت أن «هذا األمـر تصعب معالجته، 
إذ أن رد الفعـل العاطفـي أهـم بكثري من 
النـاس  مناشـدة  يمكنـك  وال  البيانـات، 
باألرقام فحسـب، فالذين يرتددون بالفعل 
لـن يقرأوا هـذه التقاريـر». ونصحت بأن 
«تخاطـب النـاس من وجهـة نظرهم وأن 

تجري معهم محادثة».
الجديـدة  لألبحـاث  الرسيـع  اإليقـاع  إن 
واملتواصلـة حـول الجائحة يعنـي أّن نقل 
البيانـات بدقـة وفعاليـة أصبـح يشـكل 
تحدًيـا، حيـث أوضحـت يونـغ أن «أرقام 
اليوم قد ال تكـون صحيحة غًدا». لذا يجب 
عـىل الصحفيـني أن يتوخوا الحـذر للتأكد 
واالقتباسـات  البيانـات  أن مصـادر  مـن 
التـي يسـتخدمونها يف قصصهـم موثوقة 

ومحدثة.
استشارة املصادر املوثوقة

لقد وصل انتشـار املعلومات املضللة حول 
كوفيـد-١٩ إىل حـد نـرش الشـائعات غري 
املؤكدة بشـأن اللقاحـات. ويف هذا الصدد، 
قالت يونغ إنه «إذا حدث يشء ما لألشخاص 
بعـد حصولهم عىل اللقـاح، وخاصة لقاح 
كوفيـد-١٩، فإنهـم سـريبطون بينهما»، 
حتـى إن لم تكن هناك أي عالقة. وأضافت 
أن «هذا مـا نراه كثريًا مـع املخاوف [غري 
املدعومـة باألدلـة] املتعلقـة باإلجهـاض 
والخصوبـة، فقـد ازداد هذا األمر بشـكل 

كبري».
مـن املهـم أن تبحـث عـن املعلومـات من 
مصـادر موثوقـة، بمـا فيهـا مـا يتعلـق 
بموقعك. وإليـك بعض األمثلة عـن املوارد 

املفيدة واملتاحة بعدة لغات:
*PubMed

*مركـز مكافحة األمـراض والوقاية منها 
(CDC)

*الرابطة األمريكية ألطباء النساء والتوليد 
والجمعيات املحلية املماثلة حول العالم

*الجمعية األمريكية ألمراض الدم
الوطنيـة  الصحيـة  الخدمـات  *هيئـة 

بربيطانيا
*أطباء الطـوارئ واألخصائيون الطبيون، 

كأطباء الدم يف املجتمعات املحلية

والباحثـني  املهنيـني  إىل  للتحـدث  يمكـن 
الطبيني العاملـني يف املجتمعات املحلية أن 
يسـاعد يف سـد فجوة املعلومات. وأشارت 
يونغ إىل إمكانية االستفادة من فهم كيفية 
تعامـل األطبـاء مـع املعلومـات املضللـة 
محاولـة  عنـد  مجتمعاتهـم  يف  املنتـرشة 
إيصـال املعلومات املؤكدة حـول اللقاحات 

إىل مرضاهم.
ولكـن يف حـني أنـه مـن املهـم أن تجعـل 
للقـراء وأن «تخاطـب  تقاريـرك متاحـة 
النـاس مـن وجهـة نظرهـم»، يجـب أال 
تتجاهـل املصطلحات الهامة بشـكل تام. 
ففي هـذا اإلطـار، نصحت يونـغ باختيار 
األوصاف البسـيطة، «ولكن مع اسـتخدام 
املصطلحات املتخصصـة أيًضا، ألن هذا ما 
يراه الناس يف التقارير األخرى. وإذا أرادوا 
البحـث عن املزيد من املعلومات بنفسـهم، 
سـيحتاجون إىل هذه املصطلحـات». كما 
نصحت بطـرح املفهوم أوًال ثم اسـتخدام 

املصطلحات املتخصصة.
التأني وأخذ الوقت الالزم

قبـل نرش أي مقال، يجـب عىل الصحفيني 
أن يدعمـوا قراءهـم. واقرتحـت يونـغ أن 
تسأل نفسـك: «هل اكتفيت بطرح األرقام 
فحسـب؟ أم أننـي نقلـت مشـاعر الناس 

تجاهها؟ وكيف ستكون ردود األفعال؟».
ينبغي عىل الصحفيني تسـليط الضوء عىل 
التقاريـر ذات الصلة التـي نرشها املجتمع 
الطبي حـول اللقاحات، مـع ذكر املحاذير 
الخاصة باألبحاث الجديدة. وسوف تساعد 
االقتباسـات  وقائمـة  املوثوقـة  املصـادر 
الداعمة يف وضع األمور يف سياقها املناسب. 
وقالـت يونغ: «نحـن نتحدث عـن تطوير 
األدويـة، لـذا يجـب أن نتواضع بشـأن ما 
نعرفه [وكذلك ما ال نعرفه]». (عن/شبكة 

الصحفيني الدوليني)

املوصل /نينا:
أعلنت اللجنة العليا لتوزيع قطع االرايض السكنية يف مدينة املوصل عن شمول رشيحة 
الصحفيني بقطع االرايض السكنية التي بارشت اللجنة بتوزيعها عىل رشائح مختلفة.

وقال مسـؤول اللجنة اسـعد صالح للوكالة الوطنية العراقيـة لالنباء/نينا/أن اللجنة 
العليـا لتوزيـع قطع االرايض السـكنية يف مدينـة املوصل وافقت عىل شـمول رشيحة 
الصحفيـني بالحصـول عىل قطعة ارض سـكنية وفق الضوابط املعمـول بها موضحا 
ان اللجنـة العليـا انهـت اجراءاتها املتعلقـة بتخصيص ٤٠ قطعـة ارض وبانتظار ان 
ينهـي فرع نقابة الصحفيني اإلجراءات الخاصة بهـا لتتم املبارشة باجراء القرعة بني 

املشمولني».
واضاف ان «اللجنة العليا لتوزيع االرايض يف املوصل مستمرة بتوزيع االرايض عىل كافة 

الرشائح املشمولة للحد من ازمة السكن يف عموم املحافظة».
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ينقطـع  لـم  األوىل  الوهلـة  منـذ 

قبالـة  أسـئلته  مـن  الشـعر 

اإلغريقـّي  فالشـاعر  الوجـود، 

الوجـود  يف  يـرى  (هومـريوس) 

مقاومة لتشـّكالت الصـريورة، يف 

أّن  حـني ذهـب (بارمينـدس) إىل 

املوجـود يتقاطع مـع الصريورة، 

وتسـتمر جدلّية التقارب والتنافر 

والتطابق ما بني الوجود واملوجود 

عـرب تمرحـالت الفكر الفلسـفّي 

األوىل  الفلسـفّية  املهـادات  منـذ 

حتى يومنا هذا، ولم ينفّك الشـعر 

عن الفلسـفة بوصفها الحموالت 

القصيدة،  التـي تسـّور  الفكرّيـة 

إذ يتداخـل الجمايلّ بالفلسـفّي يف 

بنية واحدة ترسـل شـفراتها نحو 

املتلّقي يف ديمومة مسـتمرّة تعمل 

عىل االبتـكار الذي يخاتل السـائد 

الفلسـفّية  مفاهيمـه  ويخلخـل 

فالكتابـة  القـاّرة،  واللغوّيـة 

ال  (أودنيـس)  حسـب  الشـعرّية 

ُتصّور الواقع بل تفّككه أو تهدمه 

من أجـل تحويله إىل خطاب مغاير 

يعيـد تشـكيل الواقـع بعيـًدا عن 

فالشـعر  املتعاليـة،  الخطابـات 

والخطابـات  متخّيـل  اسـتقصاء 

املتعالية وصايا قاهرة، لذا يسـعى 

الشاعر الخارج عن رسب الوصايا 

إىل تقويضها.

ومـن املجموعـات الشـعرّية التي 

اللغة  تحاكـم املوجـود بوسـاطة 

وفيوضاتهـا الفلسـفّية مجموعة 

”مثل نبّي يتوسل بمعجرة“ للشاعر 

سـالم مّكـي، فالعتبـة الرئيسـة 

للمجموعـة تعلن نفريهـا املتمرّد 

عـىل الثوابت الالهوتّيـة، فاألنبياء 

حسـب  باملعجـزات  املسـّددون 

املروّيات الدينّية يتوّسـل الشـاعر 

املتشـّبه بهم بمعجزته، والسؤال، 

لَِم يتوّسـل النبـّي باملعجزة؟ وهنا 

تتعّدد اإلجابات، رّبما فقد االتصال 

بمـن مّده بهـا، أو تمـرّد عليه، أو 

لـم يسـتطع التأثـري بمـن حوله، 

ومع الحفـر يف العنوانات الداخلّية 

يستشـعر  املجموعـة  لنصـوص 

املتلّقي اإلحاالت الداللّية التي تيش 

باإلجابات، ففي ”بريد مسـتعجل 

من الله“ و“ أريد حائط مبكى أّتكئ 

عليـه“ و“وحدي مع الشـيطان“ 

و“اإلله الخشـبّي“ نلحظ االغرتاب 

الوجودّي والسـماوّي الذي يعيشه 

الشاعر النبّي، ففي قصيدة ”بريد 

مستعجل من الله“ يطرح الشاعر 

بياناته التي يخاتـل فيها الوصايا 

بطريقة التكرار النّيص، إذ يقول يف 

الصفحة الرابعة عرشة:

ال معنـى لبكائـك يف الفنـاء فيمـا 

الغرف تضّج بالضاحكني

ال معنـى لجلوسـك عـىل خـوازق 

عـن  الـكّل  تخـّىل  فيمـا  الوقـت 

مؤّخرته

ال معنى لسـكب أطفالـك يف النهر 

املقـّدس والحـروب ترشبهم فيما 

بعد

بالنفي  املسـّور  التكـرار  ويتعـّدد 

نستشـعر  إذ  القصيـدة،  بنيـة  يف 

فقدانـه لرباطـه االجتماعـّي مع 

فالفواعـل  لهـا،  املبعـوث  األّمـة 

الحـرّة التـي تحرّك بنيـة األحداث 

مقّيدة بالرفض مـن اإلله واملوانع 

تعّددت أنساقها، إذ تكّرر نسق (ال 

معنى) سـّت مرات يف داللة إحالّية 

عن غربتـه الوجودّية مع املحيط، 

فالنبّي املخذول لم يستطع تحقيق 

مآالته بسـبب الرفض العلوّي من 

جهة و القيود السلطوّية الدنيوّية 

مـن جهـة أخـرى مّمـا سـّبب له 

العجـز يف  التغيـري، ولـم تقتـرص 

األسـئلة عـىل النـّص السـابق، إذ 

نلحـظ يف قصيدتـه ”أريـد حائط 

مبكـى أّتكـئ عليه“ التنـاّص مع 

األدبّيـات الدينّيـة فحائـط املبكى 

حسب اليهودّية األثر األخري الباقي 

مـن هيكل سـليمان(ع) وحسـب 

األدبّيـات اإلسـالمية الحائط الذي 

ربـط بـه الرسـول محمـد (ص) 

ناقتـه الـرباق، أي أن للحائط دور 

كبـري يف نرصة األنبياء، لذا توّسـل 

الشـاعر به حّتـى تتحـّرر نبوءته 

املقّيـدة، وليس الحائط فحسـب، 

بل حتى صليب املسيحّية توّسل به 

حتى ُيصلب عليه بعد أن تخّىل عن 

رغباتـه الدنيوّية من أجل ذلك كما 

نلحظ ذلك يف الصفحة العرشين:

ال أنتظـر نهـرًا ملائـي أو جـدراَن 

لغرفتي ومصابيح لغرفتي..

ال أنتظر سوى نجمة، تبزغ يف قلب 

النهار

يف  (ال)  الحـرف  اسـتعمال  إن 

نصـوص املجموعـة بـنّي مقـدار 

االسـتالب الوجودّي الذي تعيشـه 

الـذات الشـاعرة فمـا بـني النفي 

والنهـي املتعّدد لم يعـد لها القدرة 

عـىل التغيري يف مجتمـع فقد مثله 

العليا وسـط غابة السـلطات، لذا 

نلحـظ يف نّصـه القابـل املوسـوم 

”هذه ليست حياتي“ ما ييش بذلك 

حينمـا يقول يف الصفحـة الرابعة 

والعرشين:

لكـن النبـّي أتـى بنفسـه، حامًال 

طوفان من الريح 

وفلـًكا مثقوًبـا فيـه مـن كّل لون 

وجهان

وما أن نصل إىل نّصه الذي وسمت 

بـه املجموعـة ”مثل نبّي يتوّسـل 

معجـزة“ يف الصفحـة السادسـة 

الـذي  الخـواء  نلحـظ  واألربعـني 

أصابه جراء ما حاق به من خيبات 

حينما يقول:

وأنا أتجّول بني األشجار املرسومة 

يف لوحة قديمة

ملحت وجًها كأّنه وجهي

تنـزل الكلمـات مـن فمـه كأّنهـا 

قطرات صيفّية

هنـا يّتضـح لنـا الضيـاع بأبهـى 

تجلّياتـه، ضياع الحلـم والجدوى 

والتغيـري، فاالغـرتاب لـم يقترص 

عىل املحيط الخارجّي فحسـب، بل 

أحاط  بالذات الشاعرة التي وجدت 

وجًها يشـبه وجههـا يف داللة عىل 

انسـالخها من كينونتها بسبب ما 

حاق بها من خيبات.

املهمـني،  الوجـودّي  والسـؤال 

لِـَم يتلّبـس الشـاعر قنـاع النبّي 

املخـذول؟ لِـَم يلحق بنـوح وأّيوب 

وعيىس ومّمن عانـى من األنبياء؟ 

وينفتـح  اإلجابـات  تتعـّدد  هنـا 

التأويل، فاألنبياء املاضون حّققوا 

مآالت من أرسـلهم عىل الرغم مّما 

أّن  إّال  عانـوه مـن خيبـات وآالم، 

النبـّي املعارص املخـذول لم يحّقق 

من رحلته سـوى الفناء والخراب 

بسبب ما عاشه من وجع وفقدان 

وتهميش، فـوكالء الـرب صادروا 

حلمه، بل حلم الجميع حينما عاثوا 

بـاألرض الفسـاد املتمّثـل باملوت 

والعنـف والخراب ليعيـش وحيًدا 

مخذوًال عـىل الرغم من إعالنه من 

أّنـه ليس وحـده بل معـه رؤوس 

كثرية مقطوعة داللة عىل الخراب 

الجمعـّي، إذ يقـول يف قصيدتـه ” 

لسـت وحيًدا، معـي رؤوس كثرية 

مقطوعة“ يف الصفحة الخامسـة 

والخمسني:

أنا الذي ما كان له أن يولد

يف هـذه األزّقـة املكتّظـة بالرصاخ 

والعويل

واألزّقـة التـي ال تسـرتها سـوى 

الفتات الحداد

فماذا يفعل وسـط املـوت املحّدق 

بأّمته، وسـط الفتات املـوت التي 

أحالـت روحـه إىل ركام، فبعـد أن 

قضمـت الحروب أحّبته، ملن يهدي 

رسـالته العاقـرة بعـد أن تحـّول 

جسـده إىل أشـالء مع بقاء رأسـه 

املحّمل باألمنيات.

ويسـتمّر الشـاعر يف تداعياتـه يف 

نصوصـه الالحقـة مثـل ”داخـل 

املطمئّنـة  و“نفـيس  كهفـي“ 

و“سـادن اآللهـة“ حتـى يصل إىل 

قصيدة ”لسـت سـوى أنـا“ ليعيد 

يف“  ذكـره  الـذي  النـّص  مطلـع 

لسـت وحيًدا، معـي رؤوس كثرية 

مقطوعـة“ يف إجابـة وافيـة عـن 

أسـئلة الوجـود واملجموعـة ”أنـا 

أن يولـد“، سـالم  الـذي مـا كان 

مّكي شـاعر واٍع استطاع توظيف 

أسـئلة الوجود والفلسـفة واللغة 

داخـل بنيـة القصيدة، سـاعده يف 

ذلك حموالته الفلسـفّية واللغوّية 

املجموعـة  لـذا جـاءت  الباهـرة، 

منمازة املعنى واملبنى.            
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أمي تلتقط أنفاسـها ,نسـبة االوكسـجني يف دمها40 

% يف هبـوط، ننتظر موت أحدهم للحصول عىل جهاز 

ضغط االوكسجني .املستشـفى يف حالة فوىض لكثرة 

االصابات وقلة الكادر والخدمات،  الحاالت الحرجة يف 

تزايد وتسجل وفيات بني الفينة واالخرى.

-اجلـب لها جهاز تنفس فـورا : قـال الطبيب الخفر 

موجها كالمه يل.

تصورت ان الحصول عىل الجهاز عمال يسريا وفوجئت 

وانا اسـعى بني طوابق املستشـفى بعدم توفره لكثرة 

الحاالت الحرجة.

 همس يل أحدهم بأن أنتظر لحني يتوىف أحد املصابني.

والدتي تلتقط أنفاسها كالغريق وسط لجة عميقة يف 

البحر.

هرعت مرسعا للطابق الثاني عندما توىف أحد املصابني 

واكتشـفت أن هناك من سـبقني باالنتظار عىل راس 

املريض لينقض عىل الجهاز حال موته.

الفجـر طلـع وملا تطلع الشـمس، حصلـت عىل جهاز 

ضغـط االوكسـجني ولحقت أمي  بأنفاسـها االخرية , 

بعد ساعة نفد االوكسـجني من القنينة وتعطل منظم 

االسطوانة وبدأت رحلة البحث عمن يصلحه .

- موشغيل : قال الطبيب 

- موشغيل : قال املمرض

- موشغيل : قالت املمرضة

أشتكيت أمري للمعاون االداري ، رد عيل بكل استخفاف 

: أنت وين عايش بفرنسا؟؟؟

وكأننـا يف يـوم املحرش مـن كثرة املصابـني بفريوس 

كورونا وكوادر املستشـفى ال يعرفـون ماذا يفعلون 

وكيف يترصفون .

االرسة ممتلئـة يف كل الردهـات، واملـوت الكوروني 

االسود يخطف االرواح كل ساعة بال تأخري. 

الرقابـة والتنظيـم وقلـة االجهـزة  وسـط غيـاب 

والخدمـات الفندقيـة وازدحام الطوابـق باملصابني 

واملرافقني .

كانـت أعداد املصابـني تفوق التقاريـر املعلنة ب15 

ضعفا .

وأخربتني الطبيبة املقيمة ان نسبة أوكسجني والدتي 

%40 واذا لم نلحقها بجناح الرسعة سوف تموت .

أرعبنـي وضع أمـي الصحـي وحملتهـا اىل الطابق 

الثانـي ,وجدت رسير ا يف ردهة الرجال لرجل مصاب 

فـارق الحيـاة للتـو, وبينما أنا أسـري دوامـة القلق 

والخوف والتنقل بني الطوابق طلبا للمساعدة , عدت 

ألجـد  والدتي قد فارقت الحياة وبدل أن اسـمع من 

يعزينـي رأيـت اياد ممـدودة  تتوسـلني ان اعطيها 

جهاز التنفس وقنينة االوكسجني 

اسـتأجرت سـيارة، عائدا للديار بجنازة أمي, ضحية 

الفساد السيايس الذي دمر البالد وحول املستشفيات 

مقابرا لطالبي الصحة والشفاء .

@äÏ„@fibª
ضمـن اصـدارات دار نـون للطباعـة 
والنرش والتوزيع لسـنة 2020 صدرت 
روايـة الحـذاء املثقـوب للروائـي خالد 
مـوىس واشـتملت عتبـة العنـوان عىل 
الحقـة تيش بـان املنجز يمثل السـرية 
ان  مـع  نـون،  للمواطـن  السياسـية 
الروائـي تنـاول حيـوات العديـد مـن 
الشـخصيات السياسـية واالجتماعية 
الجانـب  هـي  السياسـة  كانـت  وان 
االبـرز واالهم، يسـتهل الروائي روايته 
بقصيدة شهرية للشاعر العراقي احمد 
مطـر ( فاذا لـم اكتب الشـعر انا كيف 
يعيش املخربون؟) ويكاد ان يكون هذا 
املفتتح احالة ملا سـتؤول اليـه الرواية 
من احداث وشـخصيات وال سـيما ان 
الرواية تناولت فرتة زمنية معقدة كان 
النظام الشـمويل حينئذ قد تسـلط عىل 
ثالثة عقود ممهورة باملعاناة والحروب 
والجـوع وكان نايـف بطـل الرواية قد 
املقهـى  يف  ملجايليـه  الحكـي  اسـتهل 
ذاكرا مزحة الحـذاء املثقوب الذي كان 
يرتديه ايام الفاقـة والعوز حينها كان 
طالبـا يف املرحلـة االبتدائيـة وصفعـة 
املعلـم له وهي تؤكد بـان مايخزنه من 

علـم يترسب مـن الحـذاء وربما كانت 
املزحـة مدعـاة اللفـات نظـر زميلته 
جيهان التـي لم تضحك مثـل االخرين 
بل ارشقت عيناها بدموع حرى اشارت 
اىل تعاطـف حقيقـي مع نايـف الفقري 
واملتعب والسـيايس الذي يكافح جاهدا 
من اجل تغيـري الواقع الطبقي والواقع 
السيايس لبلد يرزح تحت نري االستبداد 
وحكم الفرد املتسـلط والرصاع املحتدم 
بني الربجوازية والطبقة الكادحة وكان 

نايف يعتقد جازما بان صديقته جيهان 
تلـك املـراة الغنيـة انما تمثـل رشيحة 
سـاهمت يف ارساء دعائم النظام ولهذا 
حسب كان يتعامل معها بحذر  وروية 
واستهجان احيانا بينما انصب اهتمامه 
عـىل فاطمة زميلتـه يف التنظيـم الذي 
انكشـفت اوراقه وبات مصري الجميع 
مهددا بالسـجون واملالحقة ولم يتورع 
نايـف يف االفصاح عن حبـه لها اال انها 
كانت قد تلبست الفكر وكرست حياتها 

متفانية من اجل تحقيق اهداف الحزب 
الذي تنتمي اليه ويف الوقت الذي نصحها 
بااللبتعـاد او االنـزواء لبعـض الوقـت 
تجنبا من السـجن واسـاليب التعذيب 
فيـه حيث يقـول لها نايـف يف صفحة 
١٦..( فأنـا احبـك وهذا االمـر جعلني 
أفكـر فيما سـيحدث لك،رغـم قناعتي 
انـك تنظرين اىل الحب عـىل أنه عاطفة 
برجوازية تافهـة، انصحك بأن توقعي 
لهـم وثيقة الرباءة من الحزب واحصيل 

عـىل حريتـك وعذريتـك يف آن معـا..) 
ورغـم تحذيـرات جيهان لـه فانه كان 
يف انتظـار لحظة املواجهـة او االعتقال 
التـي قادتـه اىل دهاليز مديريـة االمن 
وغـرف التعذيب ومـع ارصاره العجيب 
عىل التمسـك باملبادئ التي جبل عليها 
اال انـه استسـلم عندمـا انطلـت عليه 
لعبة رجل االمن الذي اوهمه بان احمد 
الغربـي وفاطمة قـد وقعا عـىل ورقة 
الرباءة ووافقا عىل العمل مع املنظومة 
األمنيـة ومع ان نايف لم يصدق للوهلة 
األوىل اال انـه وقع بعد حني تحت ضغط 
التعذيب واغواء رجل االمن جمعة الذي 
اسـتدرجه للموافقـة ..ان ماتتميـز به 
الشـخصية الناميـة يف الروايـة هي ان 
يتغري وعيها ورؤيتها حسـب التجارب 
التـي تخوضهـا وشـخصية نايف رغم 
اضطرابها وعدم توازنها اكتسبت وعيا 
سـطحيا يف فهم املتغريات واملكائد التي 
كانـت تحيق بها مما جعلها شـخصية 
استسـالمية ملقـدرات الواقـع وتخلت 
عن فكـرة التغيري والدفـاع عن املبادئ 
والقيـم التي تمسـكت بهـا ويصطدم 
نايف عندما يكتشـف ان احمد الغربي 
وربما فاطمة لم يستسلما او يوقعا بل 

اعدم الغربي وربمـا فاطمة ايضا..من 
هنا تبدأ االنكسارات و الخسائر والعمل 
عىل خدمة النظام الشـمويل واالنخراط 
يف حروبه املسـتعرة واالقـرتان بزميلته 
جيهـان التـي كانـت تمثل لـه الطبقة 
الربجوازيـة املرتفـة واملواليـة لعجلـة 
النظـام ..لقـد وظـف الروائـي خالـد 
موىس العديد من الشخصيات الساندة 
والسـطحية التـي اسـهمت يف البنـاء 
الدرامـي للرواية وتذكرني هـذ الرواية 
بشـكل او آخر ببطل رواية الوشم الذي 
يخـرج منكـرسا مـن تجربة السـجن 
ويعيش حياة سـلبية قاهـرة وينطبق 
هذا كثريا عىل شخصية نايف الذي تخىل 
عـن مبادئـه ومثلـه باالنصيـاع الرادة 
جمعه وغـريه ممـن كانـوا يحرصون 
عىل اخراس اي صـوت اوفكر معارض 
وكذلـك االمـر بالنسـبة لجيهـان التي 
اقنعته بفكرة الـزواج واالنخراط بقيم 
وهموم الرشيحة الربجوازية املستفيدة 
من وضعهـا االجتماعـي واالقتصادي 
كانـت  التـي  الطبقيـة  املنظومـة  يف 
تحكم سـياقات الحيـاة آنئذ..لقد بدت 
شـخصية جيـان مفتعلـة ومفربكة يف 
تفاعلها مع االحداث وبدت غري مقنعة 

يف بعض مفاصـل الرواية الفتقادها اىل 
املصداقيـة ومـع انها كانت شـخصية 
فاعلـة يف تحريك احداث الرواية اال انها 
لم تتطـور يف وعيها ورؤيتهـا واكتفى 
الشـخصية  صفـة  بمنحهـا  الروائـي 
السـاندة للشخصية الرئيسـية النامية 
..ان تجربةاالخفاق الكبرية التي وثقها 
الروائـي خالد مـوىس يف روايته الحذاء 
املثقـوب المسـت مرحلة خطـرية من 
املتغـريات واملعطيات التـي عصفت يف 
ثمانينيـات القرن املـايض حني حارب 
النظام الشـمويل كل االحزاب املتحالفة 
معه بعد ان كشـف اوراقهـا واجندتها 
ورجاالتهـا ونهـج طريـق االعتقـاالت 
والتصفيـات لكـي ينفـرد يف تخريـب 
الوطـن وتحويلـه اىل  ثكنـة عسـكرية 
تمـارس القمـع ومصـادرة اصحـاب 

الفكر ورشاء الذمم.
يمتلك الروائي لغة رشيقة اعتدنا عليها 
يف رواياته السـابقة ومقدرة عىل تثوير 
عنـرص التشـويق التي بـرع بها فضال 
عىل تنوع مضامني ومعالجات رواياته 
التي اشـتغل عليها بدأب وروية ليطرح 
بالنتيجة رؤيته وقراءته لواقع محكوم 

باالستالب والحروب واملعاناة.
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للشاعرة..(الشـعر مناجـاة الـروح لحظـة اإللهام.. بـوح يف خارصة 
الغيـاب، كما عنونـُت كتابـي الشـعري األخري..ذاكرة أخـرى اقرأ من 
خاللها مرايا املشاعر وما تختلجه النفس وقت الحزن والفرح، رضورة 

يف يومياتي ، رفيق ويفّ، لم ولن يفلت يدي مهما اخطأت بحقه.
أيها املؤّجُج كلَّ رمادي

أيها الغريُب كمثل فؤادي)
ونحـن نرى ان الشـعر( فـن تصويري يقوم عـىل جانب كبري من 
جمالـه عىل الصورة الشـعرية وحسـن التعبري)...عـىل حد تعبري 
الجاحظ..كون الصورة الشـعرية تعد من املعايري التي تكشف عن 

اصالة التجربة الشعرية.                                     
الّشعراُء كائنات ال ترى اال بعني الحب

كائناٌت تدخُل من مسامات الضوء اىل القلب
َنْحُن الّشعراء نتمىش يف ممرات الريحان
مثل أ شجارالجّنة تتآلف مع حقول الله

ننحني قبَل سنابل القمِح
فالنص نسـج للصور البرصية املتحققـة يف املخيلة املنتجة.. وفق 
تقنية فنية تشـكل كيانا قائمـا بذاته برؤية فكرية تعني بتصوير 
االبعاد الحدثية انطالقا من لحظة وعي تحققها الشـاعرة بالفاظ 
موحية تثري التأويالت..فضال عن تميزه بجمله املكثفة..املوجزة..

املركزة عىل
20

 الفكرة..باعتمـاد البنـاء املشـهدي املتكىء عـىل الجمل القصرية 
املوسـومة بالحركة..بلغـة قائمة عـىل االسـتعارة واملجاز ضمن 
بالغة االنزياح والخرق الجمايل..                                                             

أنا جنوبية أبالغ بعشقي حتى اليق بك
هكذا علمتني خبزة تنور الطني السومري

وهكذا أرضعني رضع الفرات
اليهمني كم أحببت قبيل؟ 

كم غازلَت؟وكم رسمت دمعتك عىل شفاه امرأة
َحفرَت جمرة وجودَك

ُيهمني أن أكون العاصمة الوحيدة لجميع مدنك
 فالنص تشـكله مجموعة مـن التداعيات التـي تتوظف بقصدية 
لتحقيق مقولة تشيخوف (ان تجيد الكتابة..ان تجيد االختصار).. 
فتعطـي املنتجة(الشـاعرة) بعـض التفسـريات املتسـلطة عـىل 
ذهنهـا..اذ أنهـا يف نصوصها ال تسـتغرق الحلـم وال تنعزل ذاتها 
عن العالم الخارجي..مع تركيز عـىل االنزياح اللغوي(من النثرية 
الرسدية اىل الشعريةالرسدية)الكاشـفة عن عمق التجربة وبراعة 

التصوير وسعة الخيال..        
  وبذلك قدمت الشاعرة نصوصا تميزت بعمقها الداليل.. وتماسكها 
البنائـي.. ولغتهـا ذات الطابـع االيحائـي.. لتكشـف عـن تجربة 
مكتنـزة بفكرتهـا االنسـانية التي تسـتدعي املسـتهلك(املتلقي) 
للتأمـل والتفكـر يف مضمونها لتحقيق املنفعـة الفكرية.. واملتعة 

الجمالية عرب سطوتها الشعرية..

ارجوك ال تمت
فمن سيستثري الغبار بعدك

ومن يلقي دكنة اللغة عىل اشجار الحديقة
ارجوك...
انبعج...
تلوى...

تحول من كائن اىل اخر....
اكتب لحبيباتك بمنقارك...
او رفيف اجنحتك السوداء

تسلق شجرة املعرفة أملجردة
القديمـة  االكاذيـب  مـن  تشـاء  مـا  وادع 

والجديدة
ابعث قبالت من فمك االدرد...

فقط ال تمت
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قد يبكي األطفـال أثناء الرضاعة 
الطبيعية لعدة أسباب، ويمكن أن 
يكون بـكاء الطفل طبيعياً، إال أن 
البكاء املسـتمر ورفض الرضاعة 
الطبيعيـة تشـري إىل وجـود عـدة 

مشاكل.
 ملاذا يبكي طفلـك أثناء الرضاعة 

الطبيعية؟   
1.التدفق الرسيع للحليب  

 يميـل الطفـل إىل عـض الثدي أو 
البـكاء ألنـه ال يسـتطيع ابتـالع  
كميـات كبـرية من الحليـب. كما 
أن تدفـق الحليـب بغزارة يسـبب 

املغص عند الرضع.
2. نقص الحليب 

عىل العكس من السـبب السـابق، 
فإن خروج الحليب ببطء يسـبب 

جوع الطفل ما يجعله يبكي. 
3. االنتهـاء مـن الرضاعة قبل أن 

يشعر الطفل بالشبع 
يجـب أن ينهي الطفـل الرضاعة 
وليـس األم، إذا شـعرِت أن طفلك 
مازال بحاجة للحليب ال ترددي يف 

إكمال وجبته.  
4. الرغبة يف التجشؤ 

قد يبكي الطفل رغبًة يف التجشـؤ 
أثنـاء الرضاعـة ، خاصـة خـالل 
لألطفـال  يمكـن  األوىل.  األشـهر 
األكـرب سـًنا أن يخففـوا الغازات 
أثنـاء حركتهـم ، ومن النـادر أن 

يتجشأوا أثناء الرضاعة.
5. الشبع 

إذا كان طفلـك ال يشـعر بالجوع 
فإنـه سـيبكي تعبـرًيا عـن عدم 

رغبته يف الرضاعة. 
6. تغريات يف طعم حليب األم 

قـد يبكـي األطفـال أو يرفضون 
الرضاعـة إذا تغري طعـم أو قوام 
حليـب الثـدي. النظـام الغذائـي 
لألم ، والدورة الشـهرية، وارتفاع 
مسـتويات الليبـاز يف الحليـب أو 
الحمل الثاني قد يسبب تغريات يف 

الحليب.
عـالج رفـض الطفـل للرضاعـة 

الطبيعية 
قد تساعد الطرق التالية يف تهدئة 

بكاء الطفل أثناء الرضاعة: 
1 - تغيـري مـكان الرضاعـة، وال 
مانـع مـن اصطحـاب الطفل إىل 

مكان أخر. 
2 - إذا كانت األم متوترة أو مكتئبة 
فـال داِع إلرضـاع الطفـل، بينمـا 
يمكن لشـخص  أخـر إنجاز هذه 
املهمـة. من خالل شـفط الحليب 

وتقديمه يف زجاجة الرضع. 
3 - التحول إىل الحليب االصطناعي 
فقـط عندمـا ال يكـون هنـاك ما 
يكفـي مـن الحليـب وبعـد طلب 

املشورة من طبيب األطفال.
4 - ال تجربي الطفل عىل الرضاعة 

إذا رفض.
-5 الرضاعـة مـن كال الثديـني ، 

وتبديل الثديني إذا بكوا.
6 - عـالج انسـداد األنـف لتجنب 

صعوبات التغذية.
7 - حافظي عـىل نظامِك الغذائي 
الحليـب  وقـوام  مـذاق  لضمـان 

طبيعًيا حتى ال ينزعج طفلِك

العثـور عـىل رس السـعادة هو بال شـك 
رصاع يومـي نحن نبحث عنه بال نهاية ، 
من خالل كتب املساعدة الذاتية والربامج 
التلفزيونيـة ومثلجـات اآليـس كريم أو 
املحادثـات العميقة مـع األصدقاء. ومع 
ذلـك ، فـإن املفاتيـح الحقيقيـة إلطالق 
السـعادة هي أقـرب بكثري ممـا تعتقد. 
فكر يف هذه األرسار الخمسـة املدهشـة 
يمكنـك  وكيـف   ، الحقيقيـة  للسـعادة 

الوصول إليها بنفسك.
1. ال تقارن نفسك مع اي احد :

ال يوجـد يشء أسـوأ يف العالـم من تأليب 
إنجازاتك عىل إنجازات شـخص آخر كما 
يقول املثل القديم ، يكون العشـب دائًما 
أكثـر خرضة عىل الجانـب اآلخر. لذلك ال 
تضع افرتاضات حـول عملك أو موهبتك 
يف ضـوء اآلخريـن. إذا فعلت شـيًئا رائًعا 
شـيًئا تفخر بـه فابق فخـوراً. كل يشء 
نسـبي؛ مـن الـرضوري أن تتذكـر ذلك 

لسعادتك.
2. استمع إىل صوتك الداخيل: 

عـىل الرغم مـن أن أفـكار وآراء اآلخرين 
يـرتدد صداهـا بصـوت عـاٍل يف حياتنـا 

اليومية.
فمن املهم أن ندرك أنه ال يوجد يشء مهم 
مثل صوتك اعرف نفسك وثق بنفسك وال 
تخـاف عىل اإلطـالق. يف كل حالة تقريًبا 
، اتضـح أن أمعـاءك تعرف مـا األفضل. 

تخمني نفسـك ثانًيا بسـبب نقص الثقة 
بالنفس سيقودك إىل مسار أقل إشباًعا.

3. الحب وحده ال يصـل التأمل والتفكري 
إال عندما تكون وحيًدا تماًما:

خذ لحظات قليلة كل يوم لتسمح لنفسك 

”بمفردك“. سـتجد أنك أكثـر وعًيا بمن 
أنـت ومن تتمنى أن تكون قريًبا. سـوف 
يساعدك الشعور بالتأصل يف العثور عىل 

الرضا.
4. كن حارضا دائما :

مع ظهور التكنولوجيا أصبح من السهل 
جًدا االبتعاد عـن اللحظة الحالية. حاول 
أن تبقى يف مكانك وأينما تكون ويف جميع 
األوقـات املمكنـة. إذا كنـت ال تسـتهلك 
أقـىص اسـتفادة مـن كل ثانيـة ، فأنت 
تهـدر الذكريـات الثمينة التـي يمكن أن 
تصنعها بمجرد وجود أفكارك وعواطفك 
يف مـكان آخر. كـن حـاًرضا تماًما حتى 
تتمكن من االسـتمتاع بسعادتك الحالية 

قبل أن تمر.
5. افعل أشياء تخيفك:

املخاطـرة يف حني أنهـا مخيفة يف البداية 
النجـاح  إىل  الطريـق  بالتأكيـد  هـي   ،
والسعادة. إذا لم نغامر قط بالخروج من 
منطقة الراحـة الخاصة بنا ، فلن نعرف 
أبـًدا األشـياء التـي يمكننا القيـام بها. 
يف كثـري من األحيـان ، نتـورط يف روتني 
الرضـا عـن النفـس ، والرضا عـن فعل 
األشـياء بالطريقة التي نعرفها خائفني 
مـن تجربة يشء قد يكون أكثر كفاءة أو 
مرضًيـا. هذا خطأ. تجـاوز حدود ما هو 
روتـني يف حياتك ، واسـتمتع بالسـعادة 

التي ستكتسبها نتيجة لذلك. 
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يحـرص العديـد مـن األشـخاص عـىل تجنـب 
التعرض ملشـكلة ُتعترب ُمهمة، وذلك مع اقرتاب 
فصل الشـتاء، وهـي تعطـل جهـاز التدفئة يف 

السيارة.
إليك مجموعة أسـباب، يعود لهـا تعرض جهاز 
تدفئـة السـيارة للعطل، حتى تتجنبها كسـائق 

وتعرب فصل الشتاء بسالم.
أوالً/ أعطال الرتموستات

مؤرش أو ترموستات جهاز التدفئة هو الوسيلة 
املبارشة التي تتحكم من خاللها يف درجة التدفئة، 
وأي عطل به، يؤدي لعطل شـامل يرضب جهاز 
التدفئة ويصيبه بالشلل، لذا ينصح يف حالة رصد 

أي خلل يف ترموستات الذهاب لصيانته فورا.
ثانياً/ مشكالت بنظام التنقية

مـن أسـباب تعـرض نظـام التدفئة بالسـيارة 

تعرض نظام تنقية هواء قمرة القيادة لالنسداد 
أو تراكم الرواسـب، أي عطل يتعلق بفلرت هواء 
قمرة القيادة سيكون له تأثري مبارش عىل نظام 

التدفئة.
رابعاً/ نظام الكهرباء

نظـام التدفئة يف كافة السـيارات يعد واحدا من 
األنظمة التي تشغلها دوائر الكهرباء بالسيارة، 
وتعـرض دوائـر الكهربـاء بالسـيارة لألعطال 

سيؤثر بشكل مبارش يف هذا النظام.
خامساً/ مشكالت ميكانيكية

قـد تكـون املشـكلة يف منظومـة عمـل نظـام 
التدفئة نفسـه بتـرضر أي من األجـزاء التابعة 
له وتعرضها للتلف، ويف حالة لم يتمكن السائق 
من االستدالل عىل سبب مبارش للعطل، يلزم أن 

يقوم بفحص النظام مختص ملعالجته.
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يعـّد الرقاق باللحم املفروم من 
األطباق الشـهية التي تقدم يف 
تحضريها  ويمكنك  املناسبات، 
اليـوم بالخطـوات الصحيحـة 

والحصول عىل طعم مميز.
املقادير:

رقاق : 12 رقاقة (جاف)
مرق دجاج : 3 اكواب

لحـم مفـروم : نصـف كيلـو 
(عصاج)

الزبدة : ربع كوب
طريقة التحضري:

حمي الفرن عىل حرارة 180.
ادهنـي صينيـة فـرن دائريـة 

بالزبدة.
اغمـيس ورقة الرقـاق يف املرق 
ملدة ثانية واحـدة ثم رصيها يف 

الصينية.

ادهني الورقة بالزبدة من أعىل، 
ثـم كـرري العملية عـىل أربع 

ورقات أخرى.
عـىل  املفـروم  اللحـم  وزعـي 

الورقة السادسة.
الرقـاق  أوراق  غمـس  كـرري 
ودهنهـا بالزبـدة مـع األوراق 

املتبقية.
ادهني الوجه بالزبدة.

ضعـي الصينية يف الفـرن ملدة 
15 دقيقـة ثـم اقلبيهـا عندما 

تحمر القاعدة.
أعيدي الصينية مـرة أخرى إىل 

الفرن ملدة 15 دقيقة.

أن  علميـة  دراسـة  اظهـرت 
العالجات املرتكزة عىل ”التأمل 
بديـًال  تشـكل  قـد  العميـق“ 
فعاالً عـن العالجات التقليدية 

املضادة النتكاسات االكتئاب.
ويقـدر املتخصصـون أن مـا 
ال يقـل عن نصف الذين سـبق 
أن أصيبـوا باكتئاب، يصابون 
بانتكاسـة مـرة عـىل األقل يف 
حياتهـم، يف حـال لـم يتابعوا 
عالجـًا وقائيـاً، وتزداد نسـبة 
الخطر يف العامني اللذين يليان 
اإلصابة باالكتئاب للمرة األوىل، 
ولدى األشخاص الذين أصيبوا 
مـرات عـدة بهـذا االضطراب 

النفيس.
والعالج الوقائي السـائد حتى 
اآلن ملنع الوقوع مجدداً يف هذه 
الحالـة يتضمن تناول عقاقري 

مضادة لالكتئاب.
لكـن تقنيـة للتأمـل العميـق 
تعـرف باسـم ”مايندفولنيس 
ثريابـي“  كوغنيتيـف  بايسـد 
األفـكار  برتكيـز  تقـيض 
الحارض، تبدو  واملشـاعر عىل 
فعالة أيضاً يف الوقاية من هذه 

االنتكاسات.
وكان العديـد مـن االختبارات 

العياديـة قـد أظهـر أن هـذه 
التقنية ”تقلص بشـكل كبري“ 
االكتئـاب،  انتكاسـة  خطـر 
لكـن لم يجر مـن قبل مقارنة 
فعالية هـذه التقنية باألخرى 

التقليدية.
أمـا يف هذه الدراسـة الحديثة، 
مـن  ملجموعـة  تبـني  فقـد 
أن  الربيطانيـني  الباحثـني 
التقنيـة تشـكل ”بديالً  هـذه 
لألشخاص الراغبني يف الوقاية 
من االنتكاسات دون استخدام 

العقاقري“.
وشـملت هـذه الدراسـة 424 
السـابق  يف  أصيبـوا  شـخصاً 

باالكتئـاب لثـالث مـرات عىل 
األقل، وعولجوا سـواء بالتأمل 

أو بالعقاقري.
وبعـد مراقبـة ملـدة عامـني، 
تبـني أن الطريقتـني يف العالج 
كان لهمـا أثـر إيجابي يف منع 

االنتكاسة أو تأخري وقوعها.
وقال الطبيب النفيس والباحث 
الجامعي، روجر مولدر، تعليقاً 
عىل هذه الدراسة التي لم يكن 
من املشـاركني بهـا ”لقد بات 
لدينـا اآلن عالج جديد، مقبول 
اعتمـاده  ويمكـن  التكلفـة، 
لفئات واسـعة من املرشـحني 

للوقوع يف االكتئاب“.
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يعّد اليانسـون من املرشوبات السـاخنة، 
والتـي تحتوي عىل فوائـد كبرية ال تخطر 
عـىل البـال، فمـا فوائـد رشب كـوب من 

اليانسون يومياً؟
- اليانسون غني باملغذيات

بالسـعرات  منخفـض  اليانسـون  إن 
الحرارية، و ال سيما إذا تمَّ رشبه من دون 
إضافة السكر األبيض، ويحتوي عىل نسب 
مهّمة مـن العديد من املعادن األساسـية 
للجسـم، بمـا يف ذلـك الحديـد واملنغنيـز 
والكالسيوم، وهو مهمٌّ جداً لتقوية جهاز 
املناعـة خاصـًة يف ظل اسـتمرار جائحة 

كورونا.
- اليانسون ينظم مستوى السكر بالدم 

نحن بصدد أبحاث متعددة ونحن بحاجة 
الدراسـات حـول عالقـة  إىل مزيـد مـن 
اليانسـون بخفض السـكر يف الدم، علماً 

أّن بعض األبحاث ذكر أن بذور اليانسـون 
مسـتوى  تنظيـم  يف  تسـاعد  أن  يمكـن 
السـكر يف الدم، وبالتايل فهو مفيد ملرىض 

السكري.
- اليانسون يحارب الفطريات والبكترييا

إن بذور اليانسـون لها خصائص مضاّدة 

للميكروبات بشـكل فّعـال؛ مما يقي من 
اإلصابـة بالعـدوى، ويمنـع نمـو أنـواع 

محددة من الفطريات والبكترييا.
- اليانسـون يخفف من أعـراض انقطاع 

الحيض  
إّن االنخفاض يف مسـتوى الهرمونات مع 
تقدم النسـاء يف العمر يتسـبب يف انقطاع 
الدورة الشـهرية والدخول يف مرحلة سن 
اليأس؛ وللتخفيف من أعراض هذه املرحلة 
الصعبة، ننصحك بتناول اليانسون، الذي 
يحارب التقلبات املزاجية ويهدئ الجسم.

- اليانسون يساعد يف محاربة االكتئاب 
اسـتناداً إىل أبحـاث علمية متعـددة، فقد 
تبـني أن بـذور اليانسـون قد تسـاعد يف 
محاربـة الكآبة وتخفض مـن أعراضها، 
ناهيـك عن أن فعاليتها قـد تكون مماثلة 

لبعض األدوية املضاّدة لالكتئاب.
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أتعانـني مثـيل مـن الفـوىض يف 
يرتـب  غـريك  أحـد  ال  البيـت؟. 
يثـري  البيـت   يف  مـن  وجميـع 
تحـيل  أن  أتريديـن  الفـوىض؟ 
هذه املشـكلة وأن تجعيل أوالدك 
مرتبـني؟ يعينونك عـىل الرتتيب 
ويتعودون عىل االلتزام وحسـن 

التنظيم؟
ال تسـتخفي بأهميـة أن تربـي 
 . منظمـني  مرتبـني،  أوالداً 
فالرتتيـب والتنظيم جزء هام يف 

عملية تطور أوالدنا. 
مـا رس تربيـة أوالد مرتبني؟ هل 
هو رضب من الحظ أم رضب من 
مـن التهديد والرببرية ؟لحسـن 

الحظ أنه ليس أي من األمرين.
1 - ابدئي بتعليمـه الرتتيب منذ 

الصغر
ابدئي بتعليم ابنك أو ابنتك مبادئ 
الرتتيـب والتنظيـم منـذ نعومة 

أظفاره ليصبح ذلك عادة لديه.
ولعـل أفضـل وقـت تبدئـني به 
بتعليمـه الرتتيب هو الخامسـة 
.ففـي هـذا العمـر عوديـه عىل 
التقاط أغراضه وما إن يصبح يف 
الثامنة من العمر سـتجدين أنك 
لن تحتاجي إىل متابعته بعد اآلن. 
ومن الهـام أن تعوديه عىل إبقاء 
غرفة نومه وغرفة اللعب نظيفة 
مرتبـة. وكلمـا وجـدت الغرفـة 

غارقـة يف الفـوىض ، أوقفيه عن 
أي يشء يقـوم بـه واطلبي منه 

ترتيب الغرفة.
2 -علميـه أن يرتـب فورا عندما 

ينتهي
واألب  األوالد  الجميـع(  علمـي  
التنظيـف  عـىل   ( واألخـوات 
ينتهـي وذلـك  والرتتيـب حاملـا 
بوضع اللعبة التي انتهى منها يف 
مكانها قبل أن يسـحب األخرى. 
يشء  لـكل  أن  أوالدك  ووعلمـي 
مكانـاً فعنـد الوصـول إىل بـاب 

البيت ، عوديـه أن يعلق معظفه 
وجاكيته ما إن يدخل.

3 - لكل يشء مكانه
خصيص لكل يشء يف بيتك مكاناً 
خاصـاً به. مثـًال خصيص مكاناً 
لأللعاب يضعون فيه ما يلعبون 
به حاملا ينتهـون. أفضل األوعية 
هـي  فيهـا،   األلعـاب  لوضـع 
األوعيـة البالسـتيكية. وضعـي 
عىل كل وعاء اسـم األلعاب. هذا 
الوعـاء مثـًال مخصصـاً للكرات 

وذاك للعرائس  وهكذا دواليك.

بالنسـبة للمالبـس وغـري ذلـك 
مـن األغراض اسـتعميل األوعية 
املحتوية عىل مكعبات وجوارير.

4 -كوني القدوة
املراقبـة  مـن  يتعلمـون  األوالد 
وهذا يعنـي أن عليك أن تظهري 
لهم, وأن  تعلميهم كيف يرتبون 
وينظمـون أغراضهـم، عـىل أن 
تنظمي األمر بحيث يسهل عليهم 
القيام بالرتتيب بدون مساعدتك 
فلو كانت عملية الرتتيب معقدة 

فلن يستطيعوا االلتزام

اجعيل أوالدك يساعدونك برتتيب 
الخضار والفواكه  وطي الغسيل 

وترتيب األلعاب.
 ابدئـي بتعليمهـم ترتيب بعض 
األغـراض البسـيطة  ومـن ثـم 

صعبي األمر أكثر.
5 - احتفظي بلوح

علمـي أوالدك أهميـة النظافـة 
الشـخصية. علميه كيف يغسل 
يديـه،و أسـنانه  وكيـف ينظف 
نفسه عندما يدخل إىل املرحاض، 

وكيف يرسح شعره.
وحتى تعززي هذه العادات ضعي 
لوحـة تقسـمني عليهـا األعمال 

اليومية. 
ضعـي هـذه اللوحة عـىل حائط 
الحمـام وكلما أنجـز الولد عمالً 
من هـذه األعمال ضعي إشـارة  
صح عـىل العمـل وعندمـا يبلغ 

العدد رقماً معينا كافئيه.
6 - علميهم مغبة الفوىض وقلة 

الرتتيب
عندمـا يكـرس بسـبب اإلهمـال  
لعبة وال يمكن إصالحها ، علميه 
أنـه  لن يحصل عـىل لعبة أخرى  
إال  إذا أنجـز عـدداً معينـاً مـن 
األعمال املنزلية أو االنتظار حتى 
تأتي مناسـبة مثل مناسبة عيد 
ميالده . ورسعان ما سـيتعلم أن 

يهتم بأغراضه.
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هـذا االختبـار الشـخيص ملعرفة 
بأخوانـك  عالقتـك  طبيعـة 

وأصدقائك
خمسـة  عليـك  نطـرح  سـوف 
أسـئلة بخيـارات متعـددة اختار 

مايناسبك
وبعد اإلجابة عىل جميع األسـئلة 

انـزل   اىل آخـر
الصفحة لتعرف شـخصيتك..

س1: أي الصفـات تميز صديقك 
املفضل عن اآلخرين؟
أ-جاذبيته الشخصية

مـع  التـرصف  يف  ج-طريقتـه 
الناس

د-مركز أرسته
هـ-ذكاؤه

س-2 هل تشعر بالغرية بالنسبة 
له؟

د- نعم من كل األشـخاص الذين 
له عالقة بهم

ج- أشعر أحيانا بالغرية ولو أنني 
أعرف أن هذا خطأ واطرد هذا

الشعور بقوة
هــ- أغـار فقـط إذا كانـت لدي 

مربرات وجيهة لذلك
س-3 بماذا تشـعر حينما تلتقي 

به؟
أ- حماس وسعادة

هـ- أتظاهر بعدم االهتمام
د- أن الوقـت يهـرب برسعـة

ج- تملؤني الرغبة أن أبقى معه
س4:مالذي يسعدك وأنت معه؟

وأن  لـه  االسـتماع  ج-يسـعدني 
يشاركنتي أفكاري وهمومي

أ- أتمنى لـو كان\ت أخي\أختي 
لنكون معاً طوال الوقت

د- أحاول أن أرضيه وأوافقه عىل 
كل مايقوله

هــ- أرسح يف التفكـري أحياناً يف 
مسائل أخرى

س5:تأخرت عـن موعد معك ملدة 
نصف ساعة فماذا تفعل؟

د- أشـعر بالخوف فربما ليسـت 
عنده رغبة ألن يراني

أ- أنرصف فقـد انتظرت بما فيه 
الكفاية

هـ- أقرر أن أعنفه إذا لم يعطني 
تعليال مقبوال لتأخره

ج- انتظـر يف قلق البد شـيئاً غري 
مألـوف قـد حـدث لـه

اآلن اعرف شخصيتك..
إذا كانت أكثر إجاباتك (أ)

لنفسـك  محـب  أنانـي  أنـت 
مشتت الفكر 

من الصعب عليك عمل عالقات 
طويلة املدى مع اآلخرين ألنك 

الترتبط حقاً بأحد
إذا كانت أكثر إجاباتك(هـ)

بأنـك  للنـاس  توحـي  أنـت 
شـخصية رزينـة مضبوطـة 
يف كل يشء لكنـك تفضـل يف 
تعامالتك أن تخلـط االهتمام 

بالجفاء لكي 
تظهر شخصية غامضة 

النتيجـة أنك بـارد صارم مع 
أصدقائك

إذا كانت أكثر إجابتك(ج)
أنـت حسـاس تعـرف كيـف 
وتنقـل  بالحيـاة  تتمتـع 

العواطف لألخرين
أنت التخاف من عمل عالقات 

دائمة ألنك تعرف 
معنى الصداقة 

وهـي أن التطغـى عـىل أحـد 
أوترتك أحد يطغى عليك

إذا كانت أكثر إجاباتك(د)

أنت منحني دائماً ألصدقائك
مضحي بمصالحك لهم

مستعد لعمل أي يشء للمحافظة 
عليهم

لكنك تطلب منهم الكثري أحياناً
وتغار عليهم كثرياً

ربمـا أنك تخـاف من الوحـدة لذا 
تستسلم تماما...

يـرشح  ُوهـو  بالجامعـة  دكتـور 
صـوت  َيسـمع  املحـارضة:  ب 
تصفريالتفـت َعىل الطـالب وقال..

من َصْفر !!  لم يرد احد.
رجع يرشح ُو َسمع صوت التصفري 
مرة اخرى التفت َعـىل الطالب من 

صفر !! لم يجب احد.
صـوت  ُورجـع  يـرشح  رجـع 

الصفري!!
وضـع القلـم ُواغلـق الدفـرت ُوقال 
انتهت املحـارضة .. بس بقول لكم 

قصة!!

قال:مـرة بالليل لم اسـتطع النوم 
قلـت انـزل اضـع للسـيارة بنزين 

واضيع وقت ُونزلت ُوعبئتها!
بنـت حلـوة  لقيـت  راجـع  أنـا  ُو 
واقفـة بالطريق ُو قلت: تريدين ان 

وصلكي؟
قالت : نعم..

اُوصلتهـا وتحدثنـا ..وهـي عرفت 
اني دكتور أدرس بجامعتكم.

قالت: عندي طلب منك..
قلت: اطلبي ماشئتي.

قالت: اخي يدرس عندكم بالجامعة 

اريدك ان تراعيه..
قلت : ماهو اسم اخوك..
قالت: ال اقول لك اسمه..

لكن هو يحب يصفر دائما !!؟

بعد قليل جميع الطالب التفتو نحو 
الطالب الذي يصفر !

قال له : قووم يا حلووو
انا ما خذت الدكتووراه عبث !!!

تـويف احد االثرياء يف بلد بعيد عن بلده ووصل خرب وفاته اىل اوالده 
وحـدد ولده الكبري يـوم للعزا ولكن اخوته طالبـوا باملرياث، فقال 
انتظروا حتى ننتهي من مراسـيم العزا فرفضوا، وقالوا بل نقسم 

الرتكه اليوم قال ماذا تقول الناس علينا لم نصرب !
فرفض مطلبهم فذهبوا اىل املحكمة واقاموا دعوا عليه وارسـل له 

طلب القايض للحضور ، ماذا يفعل؟
ذهب اىل احد عقال البلد ليستشريه وكان صاحب راي سليم ،فرسد 
عليـه القصة وقال انظر يل مخرج، قـال له الحكيم اذهب اىل فالن 

سوف يفتيك ويعطيك الحل..
قال له ان فالن مجنون كيف يحل مشكلة عجز يف حلها العقال! 

قـال اذهـب اليه لن يفتيك غـريه ،فذهب اليـه ورسد عليه القصة 
وبعـد ان انتهى من كالمه، قال له املجنون قل الخوانك هل عندكم 

من يشهد بان ابي قد مات.. 
قال خذوا الحكمة من افواه املجانني ، كيف لم افكر يف هذا .

وذهب اىل املحكمة وقال للقايض ماقال له املجنون..
قـال القـايض انك محق هل عندكم شـهود قالوا ابينـا تويف يف بلد 
بعيـد وجاءنا الخرب وال يوجد شـاهد عىل ذلك ، قـال لهم القايض 

اتوا بالشهود،
وظلـت القضيـة معلقة اىل سـنة ونصـف، وقال لهـم اخوهم لو 

صربتم اسبوع كان خريا لكم.

صــــورة و حــــدث
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1492 - «نيزك أنسيشـيم» يـرضب األرض وقت 
الظهر يف حقل قمح خارج األلزاس يف فرنسا.

1875 - القـوات اإلثيوبيـة بقيـادة الربيطانـي 
كريكهـام تحـارص يف واٍد ثم تبيـد فرقة مرصية 
السـويرسي  يقودهـم  جنـدي   2000 قوامهـا 
منزينجر باشـا يف «معركـة جوندت» وذلك ضمن 

حملة الحبشة.
1898 - بدأ اإلمرباطور األملاني غليوم الثاني زيارة 
تاريخية إىل دمشق يف إطار جولة قام بها يف الدولة 

العثمانية شملت  أيضاً  القدس واسطنبول.
يف  عضـوة  رانكـني  جانيـت  انتخـاب   -  1916
الكونغـرس األمريكي، لتكون أول امـرأة تنتخب 

لعضويته.
1917 -البالشفة يتسلمون السلطة يف روسيا.

القـوات الربيطانية بقيادة الجنـرال إدموند ألنبي 
تتمكن من االسـتيالء عىل قطاع غزة بفلسـطني 

من القوات العثمانية.
10000 مـن  أكثـر مـن  القبـض عـىل   - 1919

الشيوعيني والفوضويني يف 23 مدينة أمريكية.
1920 - البطريرك تيخون يصدر مرسـوًما يؤدي 
إىل تشـكيل الكنيسة الروسية األرثوذكسية خارج 

روسيا.
1921 - بينيتو موسوليني يعلن نفسه «دوتيش» 

الحزب الفايش.
1949 - ملـك مرص فاروق األول يصدر قراًرا يحل 

به الربملان وإجراء انتخابات جديدة.
1956 - الجمعية العامة لألمم املتحدة توافق عىل 
قراًرا يطلب من اململكة املتحدة وفرنسا وإرسائيل 
اإلنسـحاب الفـوري مـن مـرص بعـد اجتياحهم 

للسويس.
1962 - اتفـاق بـني الواليـات املتحـدة واالتحاد 
السوفيتي تقوم بموجبه سفن أمريكية بالتحقق 
مـن البحر مـن الصواريـخ السـوفيتية التي يتم 

سحبها من كوبا.
1972 - إعادة انتخاب ريتشـارد نيكسون رئيًسا 

للواليات املتحدة لفرتة رئاسية ثانية.
تسـتأنفان  املتحـدة  والواليـات  مـرص   -  1973
العالقات الدبلوماسية الكاملة بينهما بعد قطيعة 

استمرت نحو ستة سنوات منذ حرب 1967.
1983 - الرئيـس الجزائـري الشـاذيل بـن جديـد 
يقوم بزيارة رسـمية إىل فرنسا هي األوىل لرئيس 

جزائري منذ االستقالل.
1985 - رئيـس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير 
الفلسطينية يارس عرفات يعلن من القاهرة إدانته 
لكل أشـكال اإلرهاب، لكنه يجدد تأكيده عىل حق 
الفلسـطينيني يف مقاومة االحتالل اإلرسائييل عىل 

أرضهم.
1987 - رئيـس الوزراء التونيس زين العابدين بن 
عيل يطيـح بالرئيس الحبيـب بورقيبة يف انقالب 

أبيض ويتوىل الرئاسة يف تونس.
رئيسـة  روبنسـون  مـاري  انتخـاب   -  1990
أيرلنـدا، لتصبـح أول امـرأة تتـوىل  لجمهوريـة 

الرئاسة فيها.
2004 - الحكومـة العراقيـة املؤقتـة تعلن حالة 

الطوارئ ملدة 60 يوًما.
2007 - الجنيه اإلسـرتليني يصـل ألعىل قيمة له 
مقابـل الـدوالر منذ سـت وعرشين عاًمـا، حيث 

وصلت قيمته إىل 2،1161$.
2012 - الرئيـس األمريكـي بـاراك أوبامـا يفوز 
بواليـة رئاسـية ثانيـة بعدمـا حصل عـىل 303 
أصـوات يف املجمع االنتخابي، مقابل 206 أصوات 

ملنافسه ميت رومني.
2016 - افتتـاح مؤتمـر األمـم املتحـدة للتغـري 

املناخي (COP22) بمدينة مراكش باملغرب.
2018 - انتخـاب العالم املغربي أحمد الريسـوني 
رئيًسـا لالتحـاد العاملي لعلمـاء املسـلمني خلًفا 

للمؤسس الشيخ يوسف القرضاوي.
2020 - جـو بايدن يفوز باالنتخابات الرئاسـية 

األمريكية.
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خواطر ...
-حبيبي وياثورة عشقي .. من عيناك 
بدأت ثورة حرويف والكلمات وسطرت 
رواية عشق بال أكاذيب أو خرافات .. 
وعىل دقات قلبي غفـى حنيني وبت 
يف حّبـك .. أنـا ال أعـرف هزيمـة وال 
أرفع الرايـات .. فدعني حبيبي أريك 

عشقي بكل اللغات.
-يا شموع العمر فيني جّددي الجرح 
العـذاب، ذكريني بالّـذي صوته فتح 
جرحـي وغـاب فمان الله مـن قلبي 
نويت أودعك مجبور، فمان الله أبرحل 
وأمني عيني بلقيـاك ليه القلوب الّيل 

نحب تقىس برسعة وتنسحب.
-حبيبي .. أََعِشَق ُحروَف الَحِب ألَنَِّها 
َمْن ُحروِف اْسـِمَك .. أَْعشـُق سُكوَن 
اللَّْيِل ألَنِّه َمْن ِدْفِء َهمِسـَك .. أَْعَشُق 
أغاني الَْحَب َوأَْعَشـَق َصْوَت نبضاتك 

.. أََعِشـَق ُجُنـوَن الَْحبِّ َوأَْعَشـَق ُكلُّ 
الزََّعـِل  َتَعاِبـرَي  أَْعَشـُق   .. لَْحَظاِتـَك 
يَِّبَة  َوالْبسـمَة ِبشفاِتَك .. أَْعَشـُق الطَّ
ِبُقلَِّبـَك َوأَْعَشـَق ُصُدَق إِْحَساِسـَك .. 
أَْعَشـُق َغُروَرَك َوأَْعَشـَق ُكلُّ قسواتك 
.. أََعِشـَق ُترَاَب أْرِضَك َوأَْعَشُق َممشا 
أَْقَداَمَك .. أَْعَشـُق ُكلَُّك َوأَُذوَِّب ِعْشـَق 
أَْنَفاِسـَك وابتدي َواْنَتَهـي أََنا بذاتك .. 

ملكاً عىل عرش الكربياء.

غزل عراقي
ــد لهلح ــل  واص ــاك  وي ــك  العش ــه  عجب
ــد عاخل ــي  تضربن ــد  االي ــوس  ب ــد  بع ــن  م

ــد لهلح ــل  واص ــاك  وي ــك  العش ــه  عجب
ــود اس ــب  ينكل ــراس  ال ــيب  ش ــزن  باحل

ــدون ــا تنش ــل م ــتاقيت ي ــم اش ــل ألك حي
ــون العي ــب  ذن ــو  م ــتاق  يش ــب  الكل ــب  ذن

ــرك  ضمي ــب  حاس ــواك  اليه ــل  تهم ال 
ــرك غي ــدي  ماعن ــوب  ياحملب ــي  صدكن

›rfl@Úó”

Ò5«Î@Úó”

ÚÓóÉí@paäbjnÇa

 خذ الحكمة من 
أفواه المجانين

ذكاء استاذ

كيف تقيم عالقتك باخوانك واصدقائك؟؟

Ú»†b‘nfl@pb‡‹◊
الكلمات األفقية 

بـني  يصـل  ضيـق  مائـي  -ممـر   1
مسـطحني مائيـني كبرييـن - عزة و 

رفعة
2 - مضيـق يصـل بني البحـر األحمر 

واملحيط الهندي
3 - بواسطتي - الحاذق (م)

4 - مضيـق يقـع يف اليابـان - مطـر 
خفيف 

5 - متشـابهان - مضيـق يصـل بني 
تاسمانيا وأسرتاليا (م)

6 -  أعـرض مضيق يف العالم - مدخل 
روسيا

7 -مضيـق يصـل بني شـبه الجزيرة 
العربيـة و إيـران (م) - مـن أسـماء 
إياكـم  و  اللـه  ”أعاذنـا  (م)  جهنـم 

منها“
8 - لثم و قبل 

9 -مضيق يصل بني جزيرتي نيوزيلندا 
- مضيق بـني جزيرة أواجي ومنطقة 

شيكوكو يف اليابان
10 - مـن أنـواع املوسـيقى الغربيـة 
(ن) - مضيـق يصل بني جزيرة تابعة 

لتانزانيا وقارة إفريقيا

الكلمات العمودية
1 - أحـد الوالديـن - جـود - 

خداع
2 - مضيـق يقع بـني جزيرة 
هوكايـدو اليابانيـة وجزيرة 
سـخالني الروسـية يف املحيد 

الهادي - متشابهان
3 - اإلقامة باملكان ليال (ن) - 

تقّدم يف السري - متشابهان
4 - أجهـَد و أحزن - إختالط 

و اضطراب
 - بواسـطته   - يسـهل   -  5
اسرتخت مفاصله من املرض

6 -  أكرب جرم سماوي يمكن 
رؤيتـه ليـال - متشـابهان - 

ظهر
أحـرك  و  أهـز   - رشه   -  7

بشدة
8 -مساعدة - حليم و عاقل

9 - مضيـق يفصل بني البحر 
األبيـض املتوسـط واملحيـط 

االطليس - قادم (م)
10 -مضيـق يصل بني آسـيا 

وأوروبا.

‚ÏÓ€a@aâÁ@›rfl@¿@táy

أبـــــــراج

ربما تتعرف عىل صديق جديد اليوم، قد تنجذب 
إليه برسعة جدا، ربما تشـاركك أو يشاركك هذا 
الشـخص يف العديد من االهتمامات. سيصبح قريبا 
من أقـرب األصدقاء إليك. عندما تلتقي بهذا الشـخص 
اليوم، حاول أن تتعرف عليه جيدا وتقبله كما هو حتى 

لو كانت به عيوب.

يلفـت علماء الفلـك نظرك واليـوم عىل وجه 
الخصـوص، إىل رضورة التفكـري بأخذ األمور 
املهنية بمنظار التفاؤل واالنرشاح، وبالتعامل مع 
العاملني معـك أو مع زمالئك بجّدية ممزوجة باملرح 
ألن هذا األسلوب يدفع بك قدما ويوصلك بطريقة أرسع 

إىل أهدافك.

تواجه منافسـة جديدة عـىل منصب مهم يف 
الرشكة فكن مستعدا. يجب أن يسود االحرتام 
والحب يف عالقتك مع الحبيب وإال ضاع هذا الحب. 
ال تتـول مسـؤوليات جديدة يف العمل ال تسـتطيع أن 
تؤديهـا عـىل أكمل وجـه. تشـعر أن الحبيـب تغري وال 

تعرف السبب.

قد تشـعر بالتوتر بسـبب عـدم توافق العقل 
والعاطفـة معا. تبدو أنانيا جـدا مع الحبيب، 
وتتـرصف بطريقـة متهـورة يف حـني أن لهجتك 
السـائدة تدعـو إىل السـالم والهدوء. كـن هادئا فمن 
حولـك يقدرونـك ويثنون عليك. لسـت مضطـرا إىل أن 

تكون غيورا حتى تحافظ عىل اآلخرين.

يف السـاعات األوىل من هـذا اليوم، تتدفق إليك 
األفكار أكثر من أي وقت آخر. يجب أن تحفظ 
أرسارك وأفـكارك مـن املخادعـني. ربمـا تشـعر 
بتحسـن يف بداية اليوم، ولكن لسوء الحظ، قد تتعقد 
األمـور يف املسـاء. ال تذهب إىل الفـراش قبل أن تخطط 

ماذا ستفعل غدا.

تشـعر بالتعب بسـبب كثرة االنتقادات التى 
تواجهها، لم ال تتكلم برصاحة مع رؤسائك يف 
العمل؟ ال تلم الحبيب عىل كل ترصف فأنت أيضاً 
تتحمل جانبا من املسـؤولية. تمر بوضع مايل صعب 
عليـك أن تعـرف كيـف تخرج مـن هذه األزمـة. ال تدع 

املشاكل تدفعك اىل إهمال الحبيب وتجاهل مشاعره. 

تسـتمتع اليـوم بمـزاج معتدل وسـتجد أن 
أمورك ومشـاريعك تسـري عىل ما يرام بصفة 
عامة. ربما يحدث أمر ما يجعلك تستشيط غضبا 
بسـبب ترصف شـخص ما بطريقـة عدوانية. يجب 
عليـك أن تتعامل مع هذا املوقـف بحكمة حتى ال تعكر 

صفوك.

احـذر عدم االسـتقرار وتجّنـب التنّقالت غري 
املدروسة. يجب عدم التأجيل واإلهمال يف الحب 
بعد اليوم، تجـد حوافز تمنحك الجـرأة والعزيمة 

إلكمال خطواتك.
 تتوتر بعض اليشء قبل التقيد باإلرشادت الطبية، لكن 

رسعان ما تلتزم بها.

قد تظهر بعض الشـخصيات املسـتفزة التي 
تحرض عىل الخالف، ويشـتد عنادك وترفض 
التخـّيل عـن رأيـك، فتصطـدم اآلراء وتعلـو نربة 
الصـوت. بانتظـارك مرحلـة مقبلـة مـن املحطات 
الالفتة واملتطورة يف العالقة بالرشيك ستكون ملصلحتك 

إذا وظفتها كما يجب.

أنت شـخص مميز يف العمل، وسـتتفوق عىل 
زمالئـك. الحب الـذي تبحث عنه قـد ال يكون 

موجودا، لذا اكتف بما لديك وكن واقعيا.
 ال تثـق إال بنفسـك، فهنالك من يضمر لـك الضغينة 
ويخبئ لك الرش. مارس بعـض التمارين الرياضية كل 

صباح.

عليـك أن تتبـع اليـوم منهجـا غـري تقليدي. 
تستطيع اليوم أن تكسب صفقة رائعة بفضل 
تواصلك الجيد مـع اآلخرين واطالعك عىل األخبار 
واملعلومـات أوال بـأول. ابذل كل جهـدك لتحافظ عىل 
هدوئـك يف هذا اليوم الصعب. االسـتقرار العاطفي رس 

املحافظة عىل أسلوب حياة صحي.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

سـتتخلص اليـوم مـن بعـض األعبـاء التي 
تحملتها يف األيام املاضية.

 اخرت األصدقاء بحرص شـديد وال تتواصل إال مع 
الشخصيات املميزة. 

اترك لنفسـك مسـاحة للتعبري عن رأيك. ستسفيد من 
هذه الشخصيات جدا هذا اليوم.
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ملكة  إحياء  الجمهور  طلب  أن  يبدو 
غنائياً  حفالً  إليسا  اإلحساس 

العربية  اململكة  يف 
سيخرج  السعودية 
أخرياً،  للنور 
أعلنت  حيث 
الرتفيه  هيئة 
والثقافة عن 

حفل  موعد 
ضمن  إليسا 

موسم  حفالت 
يوم  خالل  الرياض 

أن  عىل  القادم،  نوفمرب   ١١
عرب  نوفمرب   ٥ ليلة  الحجز  يبدأ 
املقرر  ومن  اإللكرتوني  املوقع 
أن يشاركها الشاب خالد حفلها 
الغنائي املنتظر يف الرياض. وهذا 
تحضرياتها  من  إليسا  يمنع  لم 
الغنائي  بألبومها  الخاصة 

الجديد.
استقرت  إليسا  أن  ذكر  حيث 
ألبومها  أغنيات  معظم  عىل 
عىل  سيكون  الذي  الجديد 
بعدما  الخاصة  نفقتها 

روتانا  رشكة  مع  تعاقدها  انتهى 
تعاونت  وقد  واملرئيات،  للصوتيات 
إليسا يف األلبوم مع كبار امللحنني 
الكردي  صالح  منهم  والشعراء 
أكثر من  يتعاون معها يف  الذي 
الجديد،  ألبومها  خالل  عمل 
أغنيتني  عىل  استقرت  حيث 
لصالح الكردي بني الرومانسية 
القضية  وبني  الكالسيكية 
إليسا  كعادتها  االجتماعية، 
أغنية  من  أكثر  اختيار  عىل  تحرص 
ضمن األلبوم لتناقش من خاللها قضايا 

نسائية أيضاً.
غياب  بعد  خوري  مروان  مع  إليسا  تتعاون  كذلك 
الجمهور،  رومانيس جديد سيفاجئ  سنوات يف عمل 
أما أحمد إبراهيم فهو أيضاً يتعاون معها يف أكثر من 

أغنية باأللبوم الجديد.
الرشوط  عىل  الحفل  إدارة  شددت  آخر،  صعيد  عىل 
الخاصة بالحضور حيث أكدت رضورة الحصول عىل 
اللقاح والحرص عىل املسافات الخاصة بني الجمهور 

ملنع انتشار عدوى فريوس كورونا املستجد.
وكانت إليسا قد حصلت عىل املركز األول عرب تطبيق 
ديزر خالل الشهر املايض يف لبنان لتتفّوق عىل نجوم 

الغناء بالوطن العربي عرب التطبيق.

ِمن «عروض شاهد األوىل»، تنطلق 
عىل منصة «شاهد VIP» للفيديو 
االشرتاك،  بنظام  الطلب  حسب 
«مجموعة  مظلة  تحت  املنضوية 
«حياة»  املغربية  الدراما   ،«MBC
من بطولة النجمة ابتسام تسكت.  
امرأة  حول  العمل  أحداث  تدور 
لنفسها  تجد  أن  تحاول  طموحة 
َموطأ قدم بني الناجحني يف الحياة عىل 
الصعبة،  العائلية  ظروفها  من  الرغم 
وتعتني  إخوتها  برعاية  تقوم  حيث 

والدها  انتشال  جانب  إىل  املريضة  بوالدتها 
من املشكالت التي يوقع نفسه فيها. 

ابتسام  جانب  إىل  العمل  بطولة  يشارك   
السعدية  شكريي،  الله  عبد  من  كل  تسكت 
أزكون، مراد حميمو، سلمى السريي، محمد 
بصطاوي،  أسامة  موثق،  ريان  بوتخريز، 
للوز،  مريا  مسعودي،  حنان  تيسية،  كوثر 
محسن مالزي، سعاد العلوي وآخرين. فكرة 
فاتن  وحوار  سيناريو  كريان،  بن  فاطمة 
اليوسفي إىل جانب ورشة من الكّتاب، إخراج 

عادل الفاضيل.

بعد تكريمه ضمن أكرب مهرجان يف دبي من 
قبل املجلة البوليوودية األوىل FilmFare عن 
فئة «أفضل فنان صاعد يف العالم العربي»، 
مرحلة  لبدء  سعد  ستار  الفنان  يستعد 

جديدة يف مسريته املهنية.
الفائز  وهو  الحفل،  هذا  يف  ستار  تمّيز 
بربنامج TheVoice سابقاً، وغّنى عدداً من 
أغانيه عىل مرسح امليدان (من أكرب املسارح 
املوجودة يف العالم لسباق األحصنة الدولية)، 
رقصاتها  صّممت  بوليوودية  فرقة  ترافقه 

عىل إيقاعات أغانيه.
 Kajol كـ  الحفل  يف  بوليوود  نجوم  شارك 
إىل  باإلضافة   ،URVASHI RAUTELA و 
بثينة  بينهم  من  وإعالمية  فنية  وجوه 
الرئييس وماهريا عبد العزيز والنجم املرصي 

محمد رمضان.
التي  التالية  املحطة  إىل  بعدها  ستار  توّجه 
تعود  الذي  الرافدين  بلد  يف  بالتاريخ  تعبق 
الحياة إليه من جديد ووقف عىل مرسح بابل 
آالف  بني  القوي  صوته  ترّدد  حيث  العريق 
عىل  ورقصوا  أغانيه  رّددوا  الذين  العراقيني 
ثقافة  أن  مثبتني  الهادر  وصوته  إيقاعاته 

الحياة والسالم تنترص دوماً.
ووجه  عراقي  بمّوال  الحفل  ستار  افتتح 
«أحبكم،  قائالً:  الجمهور  إىل  مؤثرة  كلمة 
غناء  أعاد  ثم  الحياة»،  يستاهل  العراقي 
عىل  بناًء  مرتني  والساحة»  الجرس  «بني 

طلب الجمهور.
يذكر أن املصمم اللبناني العاملي نمر سعادة 

بحفل  بدءاً  إطالالته  جميع  يف  ستار  رافق 
املوريكس دور يف بريوت إىل حفل التكريم يف 
دبي، إىل مهرجان بابل يف العراق، وقد الحظ 
دوماً  يتألق  ستار  أن  كان  أينما  الجمهور 
أقوى  من  كشاب  وصوتاً،  حضوراً  شكالً، 
الوصول  إىل  يؤهله  مما  العربية  األصوات 

ألعىل املراتب الفنية.
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انزوى يف غرفة  « م و» طفل صغري ال يتجاوز عمره (١١) سنة 
يندب  العراق  جنوب  السماوة  بمدينة  «الخناق»  سجن  يف  مظلمة 
واحدة  سنة  بالسجن  محكمة  عليه  حكمت  ان  بعد  العاثر  حظه 
يسجن  فيما  منخفضة،  بقيمة  ورقية  محارم  برسقة  التهامه 
منتجعات  يف  مخففة  بعقوبات  الدوالرات  ماليني  رسقوا  حيتان 
املناديل  يرسق  لم  و»  «م  الطفل  نجوم..  خمس  فنادق  بمستوى 
الورقية بقصد الرسقة بل لرشاء رغيف خبز إلطعام اشقائه الجياع 
ولسد احتياجات عائلته التي اضناها الجوع والحاجة بعد هروبها 
هذه  وتأتي  داعش،  عنارص  بيد  سقطت  مناطق  يف  العنف  من 
العقوبة يف وقت أقر الربملان العراقي املنتهية واليته قانون العفو 
العام املثري للجدل والذي يقيض بعدم محاكمة املسؤولني والوزراء 
اغلب  ويتمتع  نهبوها..  التي  االموال  اعادة  بعد  بالفساد  املتهمني 
املسؤولني الفارين ببحبوحة من العيش الرغيد يف الخارج.. وقارن 
بماليني  رسقات  وبني  املسكني  الطفل  هذا  عقوبة  بني  ناشطون 
عىل  القائمني  للمسؤولني  املؤصدة  االبواب  خلف  تجري  الدوالرات 

ادارة البالد.
وقارن أخي املواطن بني رسقة طفل مهجر اربع علب وبني رسقة 
الكلفة  واطئة  علب  برسقة  مقارنة  الدوالرات  ومليارات  ماليني 
املبكي،  املضحك  قائمة  ضمن  يندرج  الحكم  هذا  أليس  والثمن، 
وإذا ذهبت عدالة االرض اين ذهبت عدالة السماء؟!.. لكننا يف كل 
البرصة  استئناف  محكمة  لقرار  واالحرتام  التحية  نقدم  االحوال 
الصحفيني  اغتيال  بجريمة  املدان  بحق  االعدام  قرار  بإصدارها 
وهو  غايل،  صفاء  املصور  وزميله  الصمد  عبد  احمد  البرصاويني 
قرار أثلج قلوبنا، ويأتي انسجاما مع قرار الجمعية العامة لألمم 
الثاني  الثاني والعرشين من ترشين  اعلنت فيه يوم  الذي  املتحدة 
الجرائم  عىل  العقاب  من  االفالت  إلنهاء  دوليا  يوما  عام  كل  من 

املرتكبة بحق الصحفيني.

@›Ó‹Ç@Âè´@á»é
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مايا  اللبنانية،  الفنانة  تعرضت 
دياب، لتسمم حاد، ونقلت عىل 
إثره للمستشفى، حيث ظهرت 
غرفة  داخل  من  فيديو  بمقطع 

أحد املستشفيات.
التواصل  مواقع  رواد  وتداول 
وهي  لدياب  فيديو  االجتماعي 
أثناء  املرض  رسير  عىل  ترقد 
بمنحها  املعالج  الطبيب  قيام 

بعض الحقن يف معصم يديها.
الفنانة  ويف سياق آخر، طرحت 
مايا دياب، مؤخراً، أغنية الكعب 

العايل، وذلك عرب قناتها الرسمية 
الشهري  الفيديوهات  بموقع 

األغنية  وحققت  (يوتيوب)، 
نجاحاً كبرياً فور طرحها.

الكعب  أغنية  أن  إىل  يشار 
محمود  كلمات  من  العايل، 
محمد  وألحان  صالح 
هادي  وتوزيع  رحيم، 
دياب  مايا  وقدمت  رشارة، 

اللهجة  عىل  األغنية  هذه 
بعض  فيها  وقدمت  املرصية، 

االستعراضات.
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التـي  املواقـع  بعـض  كشـفت 
تهتـم بالشـؤون التقنيـة، بعض 
املعلومـات، عـن خـوذة جديـدة 
عملـت (آبل) عـىل تطويرها، من 
أجـل التعامل مع تقنيتـي الواقع 

االفرتايض واملعزز.
وتعمل (آبـل) حاليا عـىل تطوير 
خوذة إلكرتونية جديدة للـ (واقع 
املختلط)، سـتجمع فيهـا قدرات 
االفـرتايض  الواقـع  مـع  العمـل 
والواقع املعـزز، لكن هذه الخوذة 
واجهت بعض التأخريات يف اإلنتاج 

بسب تصميمها املعقد.
الجديـدة  الخـوذة  أن  إىل  يشـار 
سـتكون قـادرة عـىل العمـل مع 
 Wi-Fi) شـبكات  بروتوكـوالت 

6E) كون هـذه الشـبكات تؤمن 
رسعة كبرية يف نقل البيانات، كما 
تؤمن إمكانية االتصـال بني أكثر 

من جهاز بسالسة يف آن معا.
علما أن (آبل) ليست الوحيدة التي 
تعمل عـىل تطوير خـوذ ”الواقع 
املختلط“، بل هناك رشكات أخرى 
مثل (سوني) و (Meta) قد تطلق 

خوذا مشابهة العام القادم.
وكانـت بعـض مواقـع اإلنرتنـت 
قـد أشـارت يف وقت سـابق إىل أن 
خـوذة (آبـل) الجديدة سـتحصل 
عىل شاشات صغرية بدقة عرض 
(8K)، وتردد هذه الشاشات يصل 
إىل (120) هريتـزا لتأمـني تفاعل 

ممتاز مع الصور عالية الدقة.

كشف مسؤولون عن تطبيق تبادل 
الصـور والفيديو (انسـتغرام) عن 
اضافة ميزة جديدة، تعمل عىل جعل 
مسـتخدمني التطبيق أكثر فاعلية 
مع املنشـورات التي يتـم تداولها.

وبـات بإمكان مسـتخدمي ميزات 
اسـتعمال  التطبيـق  يف   (Stories)
ملصقـات (Add Yours) الجديدة، 
سـيتمكنون  خاللهـا  مـن  والتـي 
من نـرش صـور أو فيديوهـات أو 
للمسـتخدمني  يمكـن  محتـوى 
اآلخريـن التعليق عليه عرب صور أو 
فيديوهات تتعلـق بنفس املحتوى، 
اليوم).وسيظهر  وفقا لـ (روسـيا 
املعلقـني  املسـتخدمني  محتـوى 
تفاعليـة  فقاعـات  هيئـة  عـىل 
داخـل امللصـق األصيل الـذي نرشه 

مسـتخدم (Add Yours)، وبالتـايل 
مـن  امللصـق  صاحـب  سـيتمكن 
معرفـة مدى تفاعـل الجمهور مع 
املحتوى الذي يقدمه، كما ستتكون 
لديه سلسـلة من املحتوى التفاعيل 
يمكـن أن يهتـم بها مسـتخدمون 
آخرون.وتشـبه هذه امليـزة إىل حد 
التـي ظهـرت   (Duet) ميـزة  مـا 
سـابقا يف تطبيق مشاركة الفيديو 
(تيـك تـوك)، لكنها تختلـف عنها 
بأنها تسـمح للمستخدم من رؤية 
املحتـوى التفاعيل مع منشـوره يف 
مـكان واحد.وكانـت (إنسـتغرام) 
قد اختـربت هـذه امليزة سـابقا يف 
إندونيسـيا واليابان، واليوم أعلنت 
ملسـتخدمي  متاحـة  باتـت  أنهـا 

تطبيقها يف جميع بلدان العالم.

أعلنت الرشكة اإللكرتونية والحوسـبة السحابية (amazon) عن جهاز 
تلفـاز ذكي، حيـث قامت بتجهيزه بأحدث املواصفـات التي تجعله من 

ضمن قائمة أفضل أجهزة التلفاز الحديثة. 
وتأتي أجهزة (omni series) الجديدة بأحجام مختلفة وشاشات تصل 
65 بوصـة، وتؤمن هذه الشاشـات دقة عـرض (4K) مع صور واقعية 
 (Dolby Visio)و (4K Ultra HD) بشكل ممتاز بفضل دعمها لتقنيات
و (HDR 10) و (HLG) و (Dolby Digital Plus)، وفقـا لــ (روسـيا 

اليوم).
واألبرز من كل ما سـبق هو أن املسـتخدم سـيكون بإمكانه االستغناء 
 (Alexa) عن جهـاز التحكم الالسـلكي تمامـا واالعتماد عىل مسـاعد
الصوتي، إذ سيوجه األوامر الصوتية للتلفاز الختيار املحطات أو العثور 

عىل القنوات واألفالم عرب اإلنرتنت أو التحكم باألصوات.
وسـتوفر هـذه األجهـزة للمسـتخدمني تشـكيلة كبـرية مـن األفـالم 
 (Netflix)والفيديوهـات من خـالل اإلنرتنت عرب خدمات (يوتيـوب) و

و(Prime Video) و(+Disney) وغريها.
كما جهـزت هـذه التلفزيونات بثـالث منافـذ (HDMI) لتوصيلها مع 
الشاشـات واألجهزة اإللكرتونيـة األخرى، ومنافذ خاصـة لوصلها مع 
معـدات الصـوت إلضافة تأثريات سـمعية سـينمائية خالل مشـاهدة 

األفالم.
باإلضافـة إىل أن األجهـزة حصلـت عىل ميـزات أمان تتيح للمسـتخدم 
إيقاف عمـل امليكروفونات ومكربات الصوت يف حـال رغبته بالحصول 

عىل خصوصية أكرب وقت الحاجة.

كشـفت الرشكة األمريكية (مايكروسـوفت) الخاصـة بمجال تقنيات 
الحاسـوب عن برنامـج جديد، ينافـس برمجيات (Office) الشـهرية، 
حيـث يهدف الربنامـج عىل مسـاعدة املسـتخدمني بتنظيـم ملفاتهم 

ومعلوماتهم الرضورية املتعلقة بأعمالهم.
وأشـارت (مايكروسـوفت) إىل أن برنامـج (Loop) الجديـد سـيتوفر 
للمشـرتكني بخدمـات (Microsoft 365)، وسـيتيح لهـم العديـد من 
 (PowerPoint) و (Excel) و (Word) امليزات التـي توفرها تطبيقـات

.Teams)) و
وأوضحـت الرشكـة أنه بنفس الوقـت يؤمن مكونات يمكـن مزامنتها 
مـع بعضها لتكـون أكثر عملية وأسـهل اسـتخداما يف العمل، ويتكون 
 ،(Loop) من ثالثة عنارص أساسـية هي: مكونات (Microsoft Loop)

.(Loop) ومساحات العمل الحلقية الخاصة بـ (Loop) وصفحات
وتضم مكونات (Loop) عنـارص منفصلة من املحتوى يمكن الحصول 
عليها يف آن واحد من تطبيقات متعددة ويمكن تحديثها بالوقت الفعيل، 
وقد تكون هذه العنارص عبارة عن ملفات مالحظات أو ملفات تذكريية 

أو ملفات يمكن استخدامها مع (Outlook) وتعديلها يف وقت الحق.
ويرى الخرباء أن (مايكروسـوفت) تسعى من خالل هذا املرشوع إيجاد 
برمجيات جديدة تسـهل تبادل وتعديل البيانات وتتناسب مع التغريات 

املستمرة يف نوعية وآلية العمل عرب اإلنرتنت.
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املوسم  أحداث  بدأت  أيام،  قبل 
عرب  فرح»  «اآلنسة  من  الجديد 

ومنصة  يس  بي  الـأم  شاشة 
الذي  اإللكرتونية،  شاهد 

رانيا  ببطولته  تشارك 
شخصية  يف  يوسف 
قريبة  تراها  التي  «دالل» 

من  كثري  يف  شخصيتها  من 
األشياء.

كشفت رانيا يوسف عن أنها سعيدة 
ببداية عرض حلقات املوسم الجديد من 

«اآلنسة فرح» ووعدت الجمهور أنه سيشاهد 
ضمن  املجنونة  والشخصيات  املفاجآت  من  العديد 

األحداث.
بني  الرصاع  أن  املسلسل  تصوير  هامش  عىل  رانيا  وأضافت 
األجيال سيستمر ضمن حلقات املوسم الجديد بني الجدة واألم 
التي لديها بعض الترصفات «املجنونة» واالبنة التي تجسدها 

أسماء أبو اليزيد.
وكشفت رانيا يوسف عن أنها إذا تعرضت ملوقف دالل ضمن 
األحداث، فلن تمانع أبداً من زواج أمها، بل ترى أن شخصية 

دالل قريبة جداً من شخصيتها ومن وجهة نظرها.
فكرة  تجاه  شديد  بقلق  تشعر  كانت  أنها  رانيا  تخِف  ولم 
مرور  بعد  ولكن  منه،  األول  املوسم  عرض  قبل  املسلسل 
الحلقات األوىل شعرت بالطمأنينة من رد فعل الجمهور الذي 

أدرك أنه عمل ينتمي للفانتازيا.
جدير بالذكر أن املسلسل يشارك يف بطولته أسماء أبو اليزيد 
يف دور فرح وأحمد مجدي ومحمد الكيالني وتامر فرج، ومن 
املقرر عرضه عىل مدار خمسة مواسم درامية وهو مأخوذ 

. JANE THE VIRGINمن املسلسل األمريكي

أديل  تعود  الغياب،  من  سنوات  ست  بعد   
ألبوم  خالل  من  فقط  ليس  عّشاقها  إىل 
أكثر  يف  رافقها  الذي  «الصديق  بـ  وصفته 
مراحل حياتها تقلًّبا»، إّنما أيًضا من خالل 
عالية  بدرجة  تّتسمان  الوقت  من  ساعَتني 
حفًال  تضّمان  ساعتان  الخصوصية:  من 
القلب  من  ومقابلة  حرصًيا  موسيقًيا 
أوبرا  اإلعالمية  فيها  تحاورها  القلب  إىل 

وينفري.
األوسط  الرشق  يف  أديل  جمهور  سيتمّكن 
وشمال أفريقيا، يف ١٩ نوفمرب، من مشاهدة 
حفلها الخاص إضافًة إىل مقابلتها مع أوبرا، 
سوني  مع  بالتعاون  أنغامي  عىل  حرصًيا 
تصوير  جرى  بيكترشز،  وسوني  ميوزيك 
يف  جريفيث  مرصد  يف  الخاص  أديل  حفل 
من  كبري  عدد  بحضور  أنجلوس،  لوس 

درايك، كريس جينر،  نذكر منهم  املشاهري 
كوردن  جيمس  ليزو،  ديجينرييس،  إيلني 
أغاني  أشهر  إىل  استمعوا  حيث  وغريهم، 
أديل إضافًة إىل أعمال تبّث للمرة األوىل من 

ألبومها الجديد بعنوان «٣٠».
فتطرقت  وينفري،  أوبرا  مع  املقابلة  أما 
لأللبوم،  والحميمة  الشخصية  الناحية  إىل 
بتفاصيل كثرية  أديل  َتُبح  لم  التي  الناحية 

عنها من قبل.
عىل  أوبرا  مع  حديثها  خالل  أديل  تجيب 
التي  والحكايات  األلبوم،  حول  أسئلة 
حياتها  إىل  إضافًة  أغانيه،  يف  ترويها 
وزنها  من  للكثري  خسارتها  الطالق،  بعد 

وتربيتها البنها.
من  ساعتان  العربي  الجمهور  بانتظار 
الصادقة  واملشاعر  االستثنائية  املوسيقى 
كل  قبل،  من  ُتحكى  لم  التي  والحكايات 
الخاص فقط  أديل  حفل  وأكثر ضمن  ذلك 
عرب منصة أنغامي يف ١٩ نوفمرب/ ترشين 

الثاني.
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الكويتية  الفنانة  أعلنت 

حسابها  عرب  شمس 

موقع  يف  الرسمي 

رغبتها  «تويرت»، 

مؤسس  من  بالزواج 

 « فت سو و يكر ما »

بيل  األمريكي  امللياردير 

غيتس.

الخليجية  الفنانة  وأعادت 

فيها  توقع  تدوينة  تغريد 

هجمات  وقوع  غيتس  بيل 

يتم  قد  محتملة  إرهابية 

استخدام 

فريوس الجدري فيها إللحاق 

األرضار.وعلقت  أقىص 

شمس عىل التغريدة بالقول: 

نبي  االنسان  هذا  «جميل 

عاجبني  االلكرتوني  العرص 

جاي  بيل  ومعرفته  تنبؤاته 

الزواج  عليه  اعرض  أنا 

تتوقعون يوافق؟؟؟».


